Strategia Rozwoju Miasta Wisła na lata 2014-2022

1|Strona

Opracowanie SWIG DELTA PARTNER
na podstawie umowy nr RGŚ.272.1.4.2013 CRU/16/2014 z dn. 21 stycznia 2014 r.
zespół redakcyjny:
Artur Kubica, Jan Liniany, Izabela Małysz, Bartosz Tyrna, Mateusz Werpachowski

Wisła – Cieszyn 2015

Szanowni Państwo,

Strategia Rozwoju Miasta Wisła to wieloletni program, w którym określiliśmy kluczowe
cele naszego samorządu, a także wskazaliśmy najważniejsze działania, których podjęcie
pozwoli na skuteczne osiąganie tych celów. Strategia jest odpowiedzią wiślańskiego
samorządu na podstawowe pytanie: co musimy zrobić, aby rozwijać się i zaspokajać
potrzeby mieszkańców, a także wzmacniać atrakcyjność dla odwiedzających Wisłę
turystów. Dlatego bardzo ważnym elementem budowania Strategii było zaangażowanie
lokalnej wspólnoty – mieszkańców – liderów różnych środowisk i organizacji,
przedsiębiorców – w tym reprezentujących sektor turystyczny. Aktywność wszystkich
tych grup ma również fundamentalne znaczenie dla przyszłego sukcesu Strategii – na
etapie realizacji poszczególnych programów, projektów, działań. Strategia jest planem
rozwoju samorządu – samorządu rozumianego nie jako Rada i Urząd Miasta, ale jako
wspólnota wszystkich mieszkańców Miasta Wisła. Strategia jest dokumentem
nadrzędnym, a przez to z konieczności nieco ogólnym – nie zawiera szczegółowych
informacji np. o tym, które ulice i w jakim zakresie zostaną w kolejnych latach
zmodernizowane. Szczegółowe plany działania zawarte są albo w tzw. programach
branżowych (np. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych czy Program
Ochrony Środowiska) albo wynikają z treści budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.
Przyjęcie Strategii nie zamyka też możliwości wprowadzenia w niej zmian i
dynamicznego reagowania na pojawiające się szanse zawsze tam, gdzie jest to
uzasadnione z punktu widzenia społeczności lokalnej. Wiślański samorząd, przystępując
do realizacji niniejszej Strategii, bierze odpowiedzialność za osiągnięcie jej celów, jednak
podstawą sukcesu Wisły będzie zaangażowanie mieszkańców w działania, które
w kolejnych latach będą podejmowane w oparciu o zapisy Strategii. Jestem przekonany,
że Wisła 2020 to nasz wspólny projekt i nasz wspólny sukces.

Tomasz Bujok
Burmistrz Miasta Wisła
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1. Wprowadzenie
Strategia Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020 jest podstawowym wieloletnim dokumentem
programowym samorządu, który zawiera wizję rozwoju i ukierunkowującym jej działania
w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego. Zapisy Strategii stanowią wynik otwartych
dyskusji i debat dotyczących kierunków rozwoju Wisły, które miały miejsce podczas cyklu sesji
warsztatowych, a także prac eksperckich. Przyjęta metodologia wykorzystuje najnowsze
trendy planowania rozwoju lokalnego. Kluczowe założenia Strategii są bezpośrednio spójne z
istotnymi dokumentami planistycznymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
Poszczególne cele strategiczne i operacyjne sformułowano tak, aby otwierały one możliwości
do wykorzystania zewnętrznego finansowania (w tym ze środków Unii Europejskiej),
co warunkuje skuteczność działań w ramach systemu wdrażania Strategii. Podstawą prawną
dla opracowania wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020 jest Ustawa
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., która w artykule 18 ust. 2, pkt 6 wskazuje na
kompetencje ciał stanowiących samorządu w zakresie uchwalania planów gospodarczych.
Ustawa pozostawia samorządom dowolność w kwestii metody i formy opracowania tego
rodzaju dokumentu – w tym sensie zawartość niniejszego opracowania jest swoistą
wypadkową specyficznych uwarunkowań i struktur działania Miasta Wisła, z drugiej jednak
strony
w sposób istotny czerpie z nowoczesnych narzędzi i technik planowania strategicznego.
Warto w tym miejscu podkreślić, że etap opracowania dokumentu strategicznego stanowi
tylko pierwszy (choć niezwykle ważny) etap w procesie strategicznego zarządzania w
wiślańskim samorządzie. Diagnoza społeczno-gospodarcza i wyznaczenie celów strategicznych
nie jest wszak tożsame z realnymi działaniami na rzecz urzeczywistnienia wizji rozwoju.
Kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie Strategii Rozwoju Miasta Wisła będzie zatem
systematyczne wykorzystywanie jego zapisów jako porządkującego planowane do realizacji
działania samorządu, a także regularna ocena tego, co udało się osiągnąć i na ile poszczególne
zapisy Strategii pozostają aktualne.
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2. Założenia metodologiczne
2.1. Sposób i metody przygotowania Strategii
Powszechnie przyjęte teorie planowania strategicznego na poziomie lokalnym wskazują na
cztery główne funkcje programów rozwoju:
1. Wybór priorytetów rozwoju oraz głównych metod i instrumentów lokalnej polityki
gospodarczej, społecznej i przestrzennej,
2. Racjonalizację

bieżących

decyzji

podejmowanych

przez

organy

samorządu

(podporządkowane ich długookresowym priorytetom),
3. Przewidywanie zjawisk krytycznych i punktów zwrotnych (w sensie szans i zagrożeń),
4. Identyfikowanie i aktywizacja różnorodnych potencjałów lokalnych na rzecz rozwoju
(np. inwestycje publiczne i prywatne realizowane na danym terenie, wykorzystujące
kapitał zewnętrzny).
Strategia rozwoju jest zatem podstawowym narzędziem służącym efektywnemu zarządzaniu
w jednostce samorządu terytorialnego. Poniższa grafika prezentuje klasyczne elementy
strategii jako instrumentu planowania i zarządzania:
Rysunek 1 Elementy Strategii jako narzędzia planowania i zarządzania

Wdrażanie
Planowanie
Diagnoza
• Analiza SWOT
• Ankieta
• Desk research

• Wizja rozwoju
• Cele strategiczne
• Cele operacyjne

• System zarządzania
• System ewaluacji,
monitoringu i oceny

Źródło: opracowanie własne
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Prezentowana Strategia Rozwoju obejmuje zatem zbiór kompletnych informacji dotyczących
założeń dla działania wiślańskiego samorządu do2020 roku w zakresie:
1. Wizji rozwoju – głównego założenia rozwojowego Miasta Wisła;
2. Kluczowych problemów strategicznych;
3. Celów strategicznych – kierunków aktywności samorządu;
4. Celów operacyjnych – programów działania na rzecz urzeczywistnienia wizji;
5. Systemu monitoringu i aktualizacji planów wdrożeniowych.
Pierwszym etapem podjętych prac było sprecyzowanie wizji rozwoju Miasta Wisła, która
określała horyzontalny kierunek jej rozwoju. Cele oraz poszczególne plany strategiczne
stanowią narzędzia skutecznego urzeczywistniania wizji. Następnie zidentyfikowano
ograniczenia i szanse rozwojowe (analiza SWOT). Opracowano je przy wykorzystaniu
dokumentów i danych z lat poprzednich (zarówno na bazie statystyk publicznych jak i danych
udostępnionych przez Urząd Miejski w Wiśle). Analiza zawiera dane możliwie szczegółowe,
a zarazem aktualne, które zostały również wstępnie uporządkowane na potrzeby
ich prezentacji. Równocześnie w ramach prac diagnostycznych przeprowadzono badania
społeczne metodami sondażowymi, dzięki czemu mieszkańcy miasta mogli bezpośrednio
wypowiedzieć się na temat oczekiwań, identyfikowanych problemów rozwojowych,
pożądanych kierunków działania samorządu. Kolejnym krokiem było określenie celów
strategicznych dla Miasta Wisła, wskazujących na obszary planowania (domeny strategiczne)
oraz wyznaczające ogólne ramy dla prac nad kierunkami działań. Osiągnięcie celów
strategicznych stanowi podstawowy wskaźnik stopnia realizacji misji miasta. Cele te
wyznaczają obszary dla formułowania planów operacyjnych i wskazywania konkretnych
działań. Na etapie definiowania celów strategicznych wyodrębnia się tzw. domeny planowania
strategicznego, które mają na celu wyznaczenie linii demarkacyjnej pomiędzy poszczególnymi
kierunkami rozwoju.
Należy zaznaczyć, że niniejsza Strategia stanowi kontynuację poprzednich założeń
rozwojowych, zawartych w Planach Rozwoju Lokalnego 2004-2006 i 2007-2013 oraz Strategii
Promocji i Rozwoju Turystyki Miasta Wisły 2007 - 2020. Precyzyjne wytyczenie kierunków
rozwoju zakłada możliwie szerokie wykorzystanie potencjału Miasta zarówno w sensie
przestrzennym jak i społecznym czy infrastrukturalnym. Główny nacisk położono
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na opracowanie planów wdrożeniowych (operacyjnych), co do których można określić termin
realizacji, środki, które będą wykorzystywane do realizacji danego zadania oraz określić
podmiot realizujący konkretny plan. Plany te zostały opracowane na warsztatach metodą
„burzy mózgów” i podane do weryfikacji zespołowi SWIG DELTA PARTNER, a także
pracownikom Urzędu Miejskiego. Strukturę planu strategicznego przedstawia poniższy
rysunek.
Rysunek 2 Struktura Strategii Rozwoju Gminy

Wizja rozwoju
Cele strategiczne
Plany operacyjne

Źródło: opracowanie własne

Podsumowując, Strategia Rozwoju Miasta Wisła do 2020 roku została przygotowana
z uwzględnieniem następujących, podstawowych założeń metodologicznych:
− Charakter wieloletni – planowanie w odniesieniu do prognoz i trendów, w okresie
spójnym z dokumentami programowymi wyższego szczebla,
− Analiza SWOT – określenie zasobów i barier rozwojowych,
− Kluczowe problemy strategiczne - identyfikacja KPS w wyniku analiz poszczególnych
obszarów planowania,
− Uczestnictwo (otwartość) – zaangażowanie w pracę nad Strategią różnych środowisk,
mieszkańców i zainteresowanych podmiotów,
− Praca warsztatowa – organizacja spotkań gwarantujących wypracowywanie rozwiązań
w toku wymiany poglądów i opinii lokalnych liderów.
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2.2. Obszar i okres realizacji programu
Strategia Rozwoju Miasta Wisła została opracowana przy uwzględnieniu konkretnych
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Z jednej strony wiślański samorząd działa
na pewnym ściśle określonym przestrzennie obszarze – w szczególności ukształtowanie
terenu jest tu elementem, który determinuje zarówno potencjał turystyczny, jak i bariery dla
rozwoju (np. w zakresie wydajności systemu komunikacyjnego, budowy infrastruktury
liniowej, itp.). Struktura osiedleńcza Wisły – miasto oraz osiedla położone w dolinach gór –
często rozległych i oddalonych od centrum, jest czynnikiem, który wpływa na podejście do
planowania i wymaga zachowania szczególnej dbałości o interesy wszystkich grup
mieszkańców.
Strategia zawiera program rozwoju społecznego oraz gospodarczego, obejmujący cele oraz
plany strategiczne Miasta Wisła – samorządu rozważanego jako całość, lecz przy
uwzględnieniu niejednorodnego charakteru potrzeb mieszkańców różnych terenów. Tym
samym Strategia będzie realizowana w granicach administracyjnych samorządu i musi
uwzględniać specyfikę problemów, z którymi stykają się jej mieszkańcy, w różnych
lokalizacjach. Głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację Strategii będą Burmistrz
Miasta Wisła oraz Rada Miasta Wisła, której skład odpowiada także wewnętrznej strukturze
terytorialnej miasta.
Za okres realizacji Strategii Rozwoju Miasta Wisła przyjęto okres do 2020 roku. Wybór takiego
przedziału czasowego pozwala na realne wdrożenie precyzyjnie zaplanowanych i określonych
celów strategicznych (w tym horyzoncie czasowym możliwe jest skuteczne zarządzanie).
Jednocześnie Strategia uwzględnia założenia planowania strategicznego w wymiarze
regionalnym i krajowym, które z kolei są spójne z siedmioletnim systemem planowania
rozwoju przyjętym w instytucjach Unii Europejskiej. Zarówno strategia rozwoju województwa
śląskiego (Śląskie 2020), jak i kluczowe krajowe dokumenty planistyczne, przyjmują okres do
2020 roku jako adekwatny horyzont strategiczny. Tym samym Strategia Rozwoju Miasta Wisła
spełniać będzie inną istotną funkcję – będzie stanowić pierwotne źródło uzasadnienia w
kontekście procesu pozyskiwania środków pomocowych w ramach podejmowanych
projektów i zadań. Tym samym Strategia stanowi również dokument, który ma charakter
operacyjny – oznacza to, że może stanowić narzędzie wspierające systematyczne wdrażanie
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zaplanowanych celów i zadań. Wraz ze skutecznym systemem monitoringu Strategia ma
służyć strukturom samorządu do efektywnego zarządzania rozwojem Miasta Wisła w oparciu
o własny potencjał i możliwości, w bezpośredniej relacji do zidentyfikowanych w toku prac
diagnostycznych potrzeb mieszkańców, a także znacząco wpływać na skuteczność sięgania po
dostępne środki zewnętrzne, głównie w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.
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3. Diagnoza strategiczna Miasta Wisła
3.1 Uwarunkowania lokalizacyjne i historyczne
3.1.1 Lokalizacja
Powierzchnia Miasta Wisła wynosi 110,9 km², co czyni je największym pod względem
powierzchni miastem powiatu cieszyńskiego (1 715. pozycja w Polsce). Miasto usytuowane
jest w południowej części województwa śląskiego, podregionie bielskim, powiecie
cieszyńskim.
Odległość od Warszawy wynosi około 370 km, od stolicy województwa (Katowic) około 89 km,
a stolicy powiatu – Cieszyna 25 km. Istotnym elementem lokalizacji miasta jest bliskość dużych
stolic europejskich takich jak Wiedeń (347 km), Budapeszt (332 km) oraz Bratysława (266 km).
Przez miasto przebiega droga wojewódzka 941 będąca przedłużeniem ważnej arterii
komunikacyjnej Śląska – drogi krajowej 81 oraz droga wojewódzka 942 łącząca Wisłę
z Bielskiem-Białą. Ponadto w niedalekiej odległości od Wisły przebiega droga ekspresowa
(S1 – 17 km) oraz autostrada (A1 – ok 60 km i A4 – ok 90 km).
Do 2009 roku Wisła posiadała bezpośrednie połączenia kolejowe z dużymi miastami Polski,
między innymi ze Szczecinem, Gdynią i Białymstokiem. Po restrukturyzacji PKP większość
połączeń jest nadal realizowana, jednak już nie w formie bezpośredniej (z przesiadką
w Katowicach). Ze stolicy województwa do Wisły spółka Koleje Śląskie gwarantuje pięć
połączeń bezpośrednich, a czas przejazdu średnio wynosi 2 godziny 15 minut. Połączenia
kolejowe uzupełnia bogata oferta komunikacji autobusowej obejmująca takie miasta jak
Częstochowa, Kraków, Lublin, Rzeszów, Warszawa.
Geograficznie miasto położone jest na południowy-zachód względem Bielska-Białej, na zachód
od Szczyrku oraz południowy-wschód od Cieszyna. Wisła bezpośrednio graniczy z takimi
gminami jak: od strony północnej – Ustroń i Brenna, od południowej – Istebna oraz
od wschodniej – Szczyrk. Zachodnia część gminy sięga terenu granicznego z Republiką Czeską.
Gmina położona jest na wysokości od 400 do ponad 600 m n.p.m.
Miasto Wisła znajduje się na przecięciu południka 18,86 stopnia długości wschodniej
i równoleżnika 49,65 szerokości północnej (układ odniesienia WGS84).
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3.1.2 Tło historyczne
Powstanie współczesnej Wisły jest bezpośrednio związane z osadnictwem ostatnich Piastów
cieszyńskich. Najstarsze źródło pisane dokumentujące kształtowania się Wisły pochodzi
z 1615 r. i zapisane jest w zbiorze dokumentów stanowiących część ksiąg gruntowych
książęcych dóbr cieszyńskich1. Ówczesne osadnictwo było udziałem dwóch elementów
osadniczych. Pierwszym z nich byli drwale pozyskujący drewno na potrzeby książąt
cieszyńskich, natomiast drugim byli Wałasi zajmujący się wypasem owiec i gospodarką
pasterską. W drugiej dekadzie XVII wieku w Wiśle istniało 19 gospodarstw oraz został
zbudowany kościółek przez księcia cieszyńskiego Fryderyka Wilhelma, „książę był
zdeklarowanym katolikiem, natomiast większość mieszkańców we wcześniejszym okresie
wychowała się w duchu luteranizmu i pozostała mu wierna. Odprawiali też w kościółku swoje
nabożeństwa.”2
W 1643 r. Wisła została wpisana do urbarza dóbr książęcych. W 1647 r. osoby z Wisły
stworzyły sześć sałaszów, gdzie wypasano 18% beskidzkich owiec. Po wygaśnięciu dynastii
Piastów w 1653 r. panami księstwa cieszyńskiego stali się Habsburgowie, co m.in. oznaczało
zaostrzenie polityki rekatolicyzacji. W 1781 r. cesarz ogłosił Patent Tolerancyjny dla
protestantów, na podstawie którego w 1782 r. powstał samodzielny zbór ewangelicki w Wiśle.
Jeszcze w tym samym roku wybudowano własny kościół, urządzono szkołę i zatrudniono
pastora.
Wiek XIX to początek rozwoju turystyki w Wiśle zasadniczo wpływający na jej profil społecznogospodarczy. W latach 80. XIX wieku ruch turystyczny przybrał charakter masowy, na co
wpływ miało m.in. powołanie w 1893 r. niemieckiego Towarzystwa Beskidzkiego. Za odkrywcę
Wisły i jej walorów turystycznych uważa się Bogumiła Hoffa – bliskiego współpracownika
Oskara Kolberga. To za jego sprawą końcem XIX wieku została wybudowana pierwsza willa
wypoczynkowa „Warszawa”. Jego syn Bogdan Hoff kontynuował dzieło ojca, przyczyniając się
do budowy szeregu domków letniskowych, a w 1908 r. uzyskał koncesję na uruchomienie
zakładu hydropatycznego pod nazwą „Źródła Wisły”. W 1911 r. Wisła została uznana
miejscowością letniskową.

1

J. Spyra, Monografia Wisły. T. 2: Wisła. Dzieje beskidzkiej wsi do 1918 roku. Wisła: Galeria „Na Gojach“, 2007, s. 21-22.

2

Ibidem, s. 251
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Dwudziestolecie międzywojenne to dalszy rozwój Miasta i jego profilu uzdrowiskowego.
Jednocześnie trwa zwiększanie dostępności komunikacyjnej Wisły – uruchomiono przewozy
autobusowe do Cieszyna i Katowic, w 1927 r. otwarto nową drogę z Cieszyna do Wisły,
a w 1929 r. do centrum Wisły dotarła linia kolejowa. W 1931 r. władze wojewódzkie
przekazały prezydentowi RP wraz z honorowym obywatelstwem Wisły rezydencję na Zadnim
Groniu (tzw. Zameczek Prezydencki), który wybudowano ze składek społeczeństwa śląskiego.
W okresie PRL znakomita część infrastruktury turystycznej została znacjonalizowana, a Wisła
stała się najbardziej popularną miejscowością wypoczynkową wśród mieszkańców Górnego
Śląska. 1 lipca 1962 roku Wisła uzyskała prawa miejskie. Zaledwie w kilkanaście lat później
w Wiśle rozbudowano wiele elementów infrastruktury komunalnej – oczyszczalnię ścieków,
ośrodek zdrowia, dokonano kompleksowej elektryfikacji i gazyfikacji, a do użytku została
oddana droga łącząca Wisłę ze Szczyrkiem.
W latach 1975-1998 miasto należało do nieistniejącego już województwa bielskiego. W
wyniku reformy administracyjnej, obecnie leży w granicach administracyjnych województwa
śląskiego, w powiecie Cieszyńskim.
Wisła jest miejscowością niezwykle ciekawą pod względem religijnym. Do końca XIX stulecia
wieś zamieszkiwali prawie wyłącznie górale wyznający luteranizm. Obecnie działają tu wierni
13. różnych kościołów i związków wyznaniowych. Przeważają wierni Kościoła Ewangelicko
– Augsburskiego (6 500 osób), i w drugiej kolejności Kościoła Rzymsko – Katolickiego
(2 400 osób3).

3.2 Warunki geograficzne i zagospodarowanie przestrzenne
3.2.1 Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze
Miasto Wisła położone jest na terenie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, w Beskidzie Śląskim.
Ze względu na duże różnice wysokości, na obszarze Wisły występuje klimat chłodny (średnia
roczna temperatura 2-4°C), umiarkowanie chłodny (średnia roczna temperatura 4-6°C) oraz
umiarkowanie ciepły (średnia roczna temperatura 6-8°C). Odpowiada to trzem piętrom
klimatycznym – regiel górny, regiel dolny i pogórze4. Największy wpływ na kształtowanie się

3

R. Czyż, Z. Pasek, Monografia Wisły. T. 3: Wisła. Kościoły i wspólnoty religijne Wisły. Wisła: Galeria „Na Gojach“, 2008,
s. 255-256.
4
Dane za Nadleśnictwo Wisła www.wisla.katowice.lasy.gov.pl
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pogody wywierają masy powietrza polarno-morskiego z przeważającym wiatrem zachodnim.
Występują także silne wiatry powodujące znaczne straty w gospodarce leśnej pod postacią
wiatrołomów. Sumaryczna liczba opadów w ciągu roku waha się pomiędzy 800 mm –
1 200 mm. Temperatura powietrza obniża się wraz ze wzrostem wysokości, stopniowo ku
południowemu wschodowi. Średnia roczna temperatura waha się od 5,4°C w partiach
grzbietowych do 8,5°C w dolinie. Istotnym czynnikiem kształtującym klimat jest obecność
najdłuższej rzeki w Polsce – Wisły oraz zbiornika Czarne.
Od szczytu Kiczory przez Ochodzitą po Wawrzaczów Groń przebiega granica tworząca część
Europejskiego Działu Wodnego. Na południe od niego cieki wodne dopływają do Morza
Czarnego, a na północ do Morza Bałtyckiego. Spod Baraniej Góry (1 220 m n.p.m.) wypływają
źródła Czarnej i Białej Wisełki. Nieco dalej na północ, po zachodniej stronie głównego grzbietu
pasma Baraniej Góry, między Malinowską Skałą a Zielonym Kopcem znajdują się źródła Potoku
Malinka zwanego także Małą Wisełką i uważanego również za trzeci, źródłowy potok Wisły.
Niestety dotarcie do źródeł Wisełek jest utrudnione, gdyż nie prowadzi do nich żadna
oznaczona ścieżka. Dodatkowo znajdują się one na terenie rezerwatu przyrody, a w nim
poruszać się można jedynie po wyznaczonych i oznakowanych szlakach.
Szczególnie korzystnymi cechami klimatu są: czyste górskie powietrze, duże nasłonecznienie,
korzystny układ temperatur i dobra wilgotność powietrza.
Najważniejsze góry znajdujące się na terenie Wisły to przede wszystkim: Barania Góra (1 220
m n. p. m.), Zielony Kopiec (1 152 m n. p. m.), Malinowska Skała (1 152 m n. p m.), Malinów
(1 117 m n. p. m.), Kiczory (989 m n.p.m.), Stożek Wielki (980 m n.p.m.), Cieślar (923 m
n.p.m.), Soszów Wielki (884 m n.p.m.), Stożek Mały (843 m n.p.m.), oraz Przełęcz Kubalonka
(761 m n.p.m.).
Do najcenniejszych walorów przyrodniczych na terenie Wisły można zaliczyć wszelkiego
rodzaju odkrywki, wychodnie skalne oraz skałki. Formy te licznie występują w korytach
źródłowych potoków Wisły na zachodnich stokach Baraniej Góry oraz Malinki na stokach
Malinowa.
Do najpiękniejszych naturalnych progów wodnych na terenie Beskidów można zaliczyć
Kaskady Rodła, które zlokalizowane są 2 km poniżej źródeł Białej Wisełki. Tworzą je ok. 10 m,
dwupoziomowe wodospady. Można tu zobaczyć pięknie wyżłobione kotły eworsyjne.
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Największą wartość botaniczną mają bez wątpienia lasy oraz śródleśne polany porośnięte
niejednokrotnie rzadkimi gatunkami roślin naczyniowych. Ponad 74% powierzchni miasta
stanowią lasy. Do niedawna ponad 95% ich składu stanowił świerk pospolity, jednakże
ze względu na zamieranie lasów świerkowych oraz intensywną przebudowę gatunkową, udział
świerka pospolitego zmalał do 75%,. Odsetek buka zwyczajnego i jodły pospolitej
z domieszkami innych gatunków wynosi odpowiednio 15% i 10%. Niegdyś głównym kapitałem
Nadleśnictwa były piękne lasy świerkowe złożone z miejscowego ekotypu świerka
istebniańskiego. Przykładem starego lasu jest prawie 8 ha fragment świerkowego
drzewostanu z drzewami w wieku 180 lat, które znajdują się bezpośrednio obok słynnego
wiślańskiego Zameczku, czyli Rezydencji Prezydenta RP.W lesie zaobserwować można typową
budowę piętrową.
Duże powierzchnie lasu stanowią ostoję wielu cennych gatunków zwierząt, przede wszystkim:
sarny, kuny, borsuka, lisa, dzika. Na zboczach gór występuje popularny padalec, salamandra,
zaskroniec, żmija, a z rzadkich gatunków ptactwa – głuszec. Według inwentaryzacji
prowadzonej w latach 1999-2002, liczba głuszców na terenie Beskidu Śląskiego spadła do 10,
gdzie na początku XX wieku ich liczbę szacowało się na 220-270 sztuk. Od 2002 roku
Nadleśnictwo Wisła prowadzi hodowlę nastawioną na zwiększenie liczebności tych skrajnie
zagrożonych wyginięciem ptaków, dzięki czemu w ostatnich latach ich liczba znacznie wzrosła.
Sfera przyrody stanowi główny walor turystyczny, w Wiśle wyznaczonych jest ponad 150 km
szlaków pieszych i turystycznych, z których korzystają zarówno turyści piesi, jak i rowerzyści.
Przez pobliskie wzniesienia przebiega także Główny Szlak Beskidzki im. Kazimierza
Sosnowskiego (496 km), łączący ze sobą Ustroń i Wołosate. Wyznaczone szlaki odwiedzane
są praktycznie przez cały rok, jednak największą popularnością cieszą się w okresie pomiędzy
wiosną a jesienią. Zimą w Wiśle i okolicach dominuje turystyka narciarska. Na terenie Miasta
Wisła funkcjonują 4 duże ośrodki narciarskie – Soszów, Stożek, Nowa Osada, Cieńków, a
łączna liczba stacji narciarskich wynosi 18.
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3.2.2 Zagospodarowanie przestrzenne
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wisły
wyznaczono główne kierunki rozwoju miasta. Zgodnie z zapisami Studium, głównym celem
rozwoju Wisły jest: szczęśliwe i zasobne miasto, położone u źródeł rzeki Wisły, będące małą
ojczyzną ludzi, przyjazne i otwarte dla innych, rozwijające się w zgodzie z naturą. Rozwój
miasta powinien odbywać się w oparciu o istniejącą strukturę funkcjonalno-przestrzenną
tworzoną przez jednostki urbanistyczne:
-

funkcja mieszkalna powinna być realizowana w obrębie obszarów dotychczas
zainwestowanych i zabudowanych, a także w paśmie Kopydła oraz w ograniczonym
zakresie w pasmach Malinki i Jawornika;

-

funkcja przemysłowa i obsługi komunalnej miasta powinna być realizowana w obrębie
obszarów dotychczas zainwestowanych w północnej części miasta (rejon Obłaźca
i Gahury);

-

funkcja wypoczynkowo-rekreacyjna powinna być realizowana w oparciu o istniejące
i tworzone w tym celu tereny wypoczynkowo-rekreacyjne nie kolidujące z istniejącymi
oraz

proponowanymi

obszarami

chronionymi.

W

ramach

rozwoju

funkcji

wypoczynkowo-rekreacyjnej zakłada się możliwość rozwoju nowych ośrodków
i zespołów sportów zimowych, szlaków turystycznych, tras narciarstwa biegowego i
tras rowerowych.
W dniu 29 maja 2014 r. podjęta została uchwała w sprawie planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Wisły z wyłączeniem niektórych
terenów (uchwała nr XXXVIII/598/2014 Rady Miasta Wisła). Przyjęty plan jest zgodny ze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wisły
(przyjętego Uchwałą Rady Miasta Wisły Nr XIII/185/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.).
Przedmiotem planu są tereny o łącznej powierzchni około 10 400 ha, które stanowią około
94% powierzchni całkowitej miasta. Tak duży teren objęty jednym planem pozwala na
stwierdzenie, iż Miasto Wisła realizuje skuteczną politykę przestrzenną, która pozwala na
efektywną gospodarkę przestrzenną w mieście.
W granicach planu występują następujące obszary podlegające ochronie:
1. Rezerwat przyrody „Wisła”,
2. Rezerwat przyrody „Barania Góra”,
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3. Obszar Natura 2000 „Beskid Śląski” kod PLH 240005,
4. Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego wraz z otuliną,
5. Stanowisko dokumentacyjne „Jaskinia Miecharska”,
6. Pomniki przyrody.
Ustalono następujące strefy ochrony konserwatorskiej w granicach opracowania planu:
1. strefy „A” – pełnej ochrony konserwatorskiej, obejmujące:
a) zabudowę siedliskową osiedla Bajcary wraz z zabytkowymi budynkami nr 1, 2, 4,
b) zabudowę siedliskową przy ul. Branców wraz z zabytkowymi budynkami nr 4, 8
(mieszkalne) i nr 6 (mieszkalny i gospodarczy),
c) dawny zamek myśliwski Habsburgów z Baraniej Góry, obecnie schronisko PTTK
Wisła Centrum w granicach parcel nr 51/4, 51/5, 51/8
2. strefy „OW” – obserwacji archeologicznej, obejmujące:
a) obszar ochrony stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji
zabytków,
b) obszar ochrony stanowisk archeologicznych w promieniu 40 m od centrum
stanowiska.
W planie ustalono także m.in. kolorystykę dachów (gama kolorów czerwieni, brązu i grafitu),
minimalne odległości nowych budynków od granic lasów (odległość nowych budynków
mieszkalnych, domów wczasowych i pensjonatów, nowych budynków w zabudowie
zagrodowej i agroturystycznej od granic lasów nie może być mniejsza niż 20 m, a nowych
budynków sportowo – rekreacyjnych, usługowych i produkcyjnych 12 m) oraz od brzegów
cieków wodnych (5 m). Określono także wskaźniki niezbędnej liczby miejsc parkingowych oraz
maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej
i minimalną powierzchnię biologicznie czynną w stosunku do powierzchni działki budowlanej
dla poszczególnych terenów objętych planem.
Ponadto, na terenie Miasta obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:
-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Głębce K uchwalony
uchwałą Rady Miasta Wisły nr XLVIII/337/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 roku
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opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 74 z dnia
29 października 2002 roku, poz. 2646.
-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Bukowa B uchwalony
uchwałą Rady Miasta Wisły nr XXV/181/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 20 października
2004

roku,

Nr 99, poz. 2817.
-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji usług
turystyczno – hotelowych E9 UT „z” uchwalony uchwałą Rady Miasta Wisły
nr XXVI/187/2004 z dnia 09 września 2004 roku opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 października 2004 roku, Nr 96, poz.
2716.

-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru drogi publicznej Wisła
Czarne Szarcula – Rezydencja Prezydenta „Zameczek” uchwalony uchwałą Rady Miasta
Wisły nr XXIX/204/2004 z dnia 28 października 2004 roku opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 29 listopada 2004 roku, Nr 112, poz. 3206.

-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wisła Centrum
uchwalony uchwałą Rady Miasta Wisły nr XLVII/396/2006 z dnia 16 maja 2006 roku
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28 czerwca
2006 roku, Nr 74, poz. 2148.

-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości stanowiących
pgr nr 521/4, 514/13, 600/9, 600/13 uchwalony uchwałą Rady Miasta Wisły
nr XVII/222/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku, Nr 78, poz. 1726.

-

zmiana planu

miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego

pgr 3221/9, 3322/18, 3294/8, 3294/6, 3321/7 oraz część pgr nr 5758 uchwalona
uchwałą Rady Miasta Wisły nr XXXVI/448/2009 z dnia 29 października 2009 roku,
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia
2009 roku, Nr 232, poz. 4735.
-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Wiśle Centrum (w trybie zmiany
planu) uchwalony uchwałą Rady Miasta Wisły Nr LI/650/2010 z dnia 28 października
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2010 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia
3 lutego 2011 roku, Nr 27, poz. 503.
-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar „Wisła Malinka
– Rówień” uchwalony przez Radę Miasta Wisły uchwałą Nr XVIII/260/2012 z dnia
31 maja 2012 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z dnia 20 lipca 2012 roku, poz. 2949.

-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar „Wisła Czarne I”
uchwalony przez Radę Miasta Wisły uchwałą Nr XVII/237/2012 z dnia 26 kwietnia
2012 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia
6 czerwca 2012 roku, poz. 2325.

-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar „Wisła Siglany
II” uchwalony przez Radę Miasta Wisły uchwałą Nr XVII/238/2012 z dnia 26 kwietnia
2012 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia
6 czerwca 2012 roku, poz. 2326.

-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar „Wisła
Kubalonka” uchwalony przez Radę Miasta Wisły uchwałą Nr XVIII/262/2012 z dnia
31 maja 2012 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z
dnia 20 lipca 2012 roku, poz. 2951.

-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar „Wisła Malinka
– Zieleńska Polana” - uchwalony przez Radę Miasta Wisły uchwałą Nr XIX/277/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2012 roku, poz. 3310.

-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar „Wisła Jawornik
– Cieślarów” - uchwalony przez Radę Miasta Wisły uchwałą Nr XVIII/261/2012 z dnia
31 maja 2012 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z
dnia 20 lipca 2012 roku, poz. 2950.

-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar „Wisła Jawornik
Rowienki” uchwalony przez Radę Miasta Wisły uchwałą Nr XVIII/263/2012 z dnia
31 maja 2012 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z
dnia 20 lipca 2012 roku, poz. 2952.
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-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar „Wisła
– Obłaziec” uchwalony przez Radę Miasta Wisły uchwałą Nr XX/292/2012 z dnia
27 września 2012 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z dnia 19 października 2012 roku, poz.4116.

-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar „Wisła Malinka
– Cieńków” uchwalony przez Radę Miasta Wisły uchwałą Nr XX/291/2012 z dnia
27 września 2012 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z dnia 19 października 2012 roku, poz. 4115.

-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar „Wisła Centrum
– Skolnity” uchwalony przez Radę Miasta Wisły uchwałą Nr XX/293/2012 z dnia
27 września 2012 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z dnia 19 października 2012 roku, poz. 4117.

-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar „Wisła
Partecznik - Kamienny” uchwalony przez Radę Miasta Wisły uchwałą Nr XX/294/2012
z dnia 27 września 2012 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z dnia 19 października 2012 roku, poz. 4119.

-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar „Wisła Siglany
– Ochorowicza” uchwalony przez Radę Miasta Wisły uchwałą Nr XV/208/2012 z dnia
23 lutego 2012 roku ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z
dnia 5 kwietnia 2012 roku, poz. 1542.

-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar „Wisła - Czarne
II” uchwalony przez Radę Miasta Wisły uchwałą Nr XV/209/2012 z dnia 23 lutego
2012 roku ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 5
kwietnia 2012 roku, poz. 1543.

-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki
nr 55/11, 55/24, 56/2, 56/3, 59/1, 5801/3, część dz. nr 5834 wraz z fragmentami ulic
1 Maja i Lipowej w Wiśle - Centrum - uchwalony przez Radę Miasta Wisła uchwałą
Nr XXXIII/513/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku, poz. 7913.

-

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta w rejonie
ul. Chałupiańskiej uchwalony przez Radę Miasta Wisła uchwałą Nr XXXV/552/2014
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z dnia 27 lutego 2014 roku ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z dnia 5 marca 2014 roku, poz. 1292.
Sytuacja planistyczna Wisły w związku z uchwalonymi w latach 2009-2014 planami
miejscowymi jest bardzo korzystna. Plany, które weszły w życie w latach 2009-2014 obejmują
powierzchnię około 10 894 ha, czyli 98,8% całości obszaru miasta. Wszystkie plany miejscowe
obejmują około 99,3% powierzchni miasta podczas, gdy w skali kraju jedynie 14,9%
powierzchni posiada plany miejscowe uchwalone po 2003 r. Około 74,4 ha terenów w mieście
(co stanowi 0,7% powierzchni miasta) nie posiada obowiązujących planów miejscowych. W tej
powierzchni znajdują się również tereny kolejowe oraz tereny Rezydencji Prezydenta RP na
Zadnim Groniu, które w obowiązującym studium mają status terenów zamkniętych.

3.3 Samorząd
Wykaz jednostek organizacyjnych stanowiący załącznik nr 2 do Statutu Miasta Wisła wskazuje
następujące jednostki organizacyjne Miasta Wisła:
-

Urząd Miejski w Wiśle,

-

Przedszkole Nr 2 w Wiśle,

-

Przedszkole Nr 3 w Wiśle,

-

Zespół Szkół Nr1 w Wiśle w skład którego wchodzą:
o Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle,
o Gimnazjum Nr 1 w Wiśle,

-

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle,

-

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wiśle w skład którego wchodzą:
o Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. Seniora Franciszka Michejdy w Wiśle,
o Przedszkole Nr 1 w Wiśle,

-

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w skład którego wchodzą:
o Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Wiśle,
o Przedszkole Integracyjne w Wiśle,

-

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wiśle,

-

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół,

-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

-

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia,
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-

Wiślańskie Centrum Kultury.

Jednostkami pomocniczymi miasta są osiedla. Uchwałą Rady Miasta Wisły Nr IX/52/91 z dnia
25 stycznia 1991 r. utworzono 7 osiedli:
-

Osiedle Centrum Nr 1,

-

Osiedle Obłaziec Nr 2,

-

Osiedle Jawornik Nr 3,

-

Osiedle Głębce Nr 4,

-

Osiedle Malinka Nr 5,

-

Osiedle Czarne Nr 6,

-

Osiedle Nowa Osada Nr 7.

Poniższy rysunek obrazuje schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wiśle. Schemat
organizacyjny odnosi się do podziału nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi,
samodzielnymi stanowiskami pracy i instytucjami kultury.
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Rysunek 3 Schemat organizacyjny
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Źródło: UM Wisła
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Gmina Wisła prowadzi współpracę partnerską z następującymi miastami:
− Hukvaldy (Czechy, od 1998 roku),
− Jastarnia (Polska, od 2003 roku),
− Bully Les Mines (Francja, od 2004 roku)
− Rheinhausen (Niemcy, od 2006 roku),
− Čoka (Serbia, od 2007 roku),
− Turčianske Teplice (Słowacja, od 2008 roku).
Wisła należy do Euroregionu Śląsk Cieszyński, który jest obszarem współpracy transgranicznej
powołanym na podstawie umowy między regionami przygranicznymi. Siedzibami Euroregionu
są dwa partnerskie miasta: Cieszyn po stronie polskiej oraz Czeski Cieszyn po stronie czeskiej.
Ze strony polskiej w skład Euroregionu wchodzą:
− gminy powiatu cieszyńskiego: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach,
Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice,
− gminy powiatu bielskiego: Jasienica, Jaworze,
− gmina powiatu wodzisławskiego: Godów,
− miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój.
Ze strony czeskiej w skład Euroregionu wchodzą:
− obszar powiatu Karwina,
− przygraniczna część powiatu Frydek-Mistek.
Głównymi celami i zadaniami Euroregionu są następujące dziedziny działalności:
-

wymiany doświadczeń i informacji w rozwoju regionu,

-

wymiany doświadczeń i informacji na temat rynku pracy,

-

współpraca w planowaniu zagospodarowania przestrzennego,

-

rozwiązań dla wspólnych interesów w dziedzinie transportu, komunikacji, łączności
i bezpieczeństwa publicznego,

-

rozwiązań wspólnych problemów ekologii i środowiska,

-

współpracy w zapobieganiu i rozwiązywaniu skutków klęsk żywiołowych,

-

współpracy gospodarczej i handlowej,

-

rozwoju turystyki, w tym rozwoju i dalszej poprawy kontaktu granicy,
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-

działań wspierających rozwój kultury, edukacji i sportu, w szczególności dostarczanie
informacji na temat poszczególnych działań,

-

wymiany kulturalnej i zarządzania wspólnego dziedzictwa kulturowego,

-

wzajemnej współpracy i usług ratownictwa górskiego na obszarze Euroregionu,

-

współpracy między szkołami i młodzieżą na terenie Euroregion5.

Miasto Wisła należy także do Forum Miast Narciarskich (FMN). Jest to inicjatywa
samorządowa mająca na celu podejmowanie wspólnych działań oraz wymianę doświadczeń
tych miejscowości, których oferta turystyczna opiera się w znacznej mierze na sportach
zimowych, a w szczególności na narciarstwie. Forum jest strukturą otwartą, może do niego
przystąpić każda miejscowość, której władze uznają zasadność takiej działalności. Na dzień
dzisiejszy członkami FMN, oprócz Miasta Wisła są: Miasto Szklarska Poręba, Miasto Zakopane,
Miasto Ustrzyki Dolne, Gmina Mszana Dolna, Gmina Iwonicz Zdrój, Miasto Piwniczna, Gmina
Jeleśnia, Miasto Tomaszów Lubelski, Miasto Szczyrk, Gmina Brenna, Gmina Bukowina
Tatrzańska, Miasto Duszniki Zdrój, Gmina Istebna, Miasto Karpacz, Gmina Sękowa, Miasto
Żywiec, Miasto Andrychów, Miasto Przemyśl, Miasto Krynica Zdrój, Miasto Dukla, Miasto
Zagórz, Gmina Czarna, Gmina Zawoja oraz Gmina Wilkowice.
Ponadto Miasto Wisła jest członkiem nieformalnej grupy samorządów „Beskidzka 5”.
W ramach mikroregionu turystycznego, w skład którego poza Wisłą wchodzi również Brenna,
Istebna, Szczyrk oraz Ustroń odbywa się współpraca na różnych płaszczyznach. Gminy
współdziałają
w zakresie wspólnej promocji lokalnych atrakcji i produktów, organizacji imprez oraz
pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację wspólnych przedsięwzięć. Tego typu
porozumienie o współpracy jest pionierskie i unikalne w skali kraju. Dotychczas „B5” zyskała
uznanie oraz wiele nagród, m.in:
− Nagroda główna dla „Beskidzkiej 5” w konkursie „Polska pięknieje”,
− Medal Międzynarodowych Targów Turystycznych w Gdańsku,
− I Wyróżnienie Polskiej Organizacji Turystycznej: „Najlepszy Produkt Turystyczny”,
− Nagroda „Perły w Koronie Województwa Śląskiego”,
− Najlepszy Produkt Turystyczny na targach Tour Salon w Poznaniu,
5

Na podstawie: www.euregio-teschinensis.eu.
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− Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie na Najlepsze Europejskie Destynacje
Turystyczne EDEN 2013 w kategorii turystyka dostępna.
W Wiśle funkcjonuje Program Lokalnych Inicjatyw, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Wisły
Nr XXVII/346/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Program polega na inicjowaniu przez
mieszkańców oraz podmioty działające na terenie Miasta Wisła przedsięwzięć w dziedzinach
należących do zadań własnych Miasta (w rozumieniu ustawy z dn. 08.03.1990 r. o
samorządzie

gminnym)

oraz

ich

realizacji

na

zasadzie

współfinansowania

przez

wnioskodawców i Miasto. Celem Lokalnych Inicjatyw jest podniesienie standardu życia osób
zamieszkujących obszar objęty inicjatywą. Lokalne Inicjatywy mogą być realizowane
w następujących dziedzinach i zakresie:
-

budowa, przebudowa, remont obiektów, urządzeń i sieci wodociągowych, zasilanych
z ujęć wody przedsiębiorstwa „Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.” z siedzibą
w Ustroniu,

-

budowa, przebudowa, remont obiektów, urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej,

-

budowa, przebudowa, remont obiektów, urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej,
urządzeń i rowów melioracyjnych, obiektów małej retencji,

-

budowa, przebudowa, remont dróg, placów i parkingów ogólnodostępnych,

-

budowa, przebudowa, remont oświetlenia ulic w ciągu dróg publicznych,

-

budowa i zagospodarowanie obiektów i urządzeń kultury fizycznej, w tym terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych (np. place zabaw, boiska sportowe).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Lokalne Inicjatywy mogą być realizowane w innych
dziedzinach, ale należących do zadań własnych Miasta. Najwięcej wniosków wpłynęło
w pierwszym roku funkcjonowania Programu. W latach 2011-2013 nie wpłynęły żadne
wnioski. Poniżej przestawiono zestawienie wszystkich wniosków, które wpłynęły do Urzędu
Miasta.
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Tabela 1 Zestawienie wniosków, które wpłynęły w ramach Programu Lokalnych Inicjatyw

rok

liczba wniosków
złożonych
(w danym roku)

2009

3

2010

1

2014

2

liczba wniosków
zrealizowanych
(w roku kolejnym)

zakres przedsięwzięć
budowa wodociągu w rejonach
ul. Wyzwolenia, os. Bajcary, ul. Kopydło
budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Wypoczynkowej
budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Wodnej oraz w Malince

0
1
wnioski w trakcie
oceny

Źródło: UM Wisły

3.4 Potencjał demograficzny
Liczba mieszkańców Wisły w 2013 roku wyniosła 11 261 osób (dane GUS, stan na dzień 31 XII).
W porównaniu do lat poprzednich zauważa się niewielki spadek liczby osób zamieszkujących
Wisłę, względem 1996 roku wynosi 2,6%, natomiast w przedziale dziesięciu lat (względem
roku 2003) spadek wyniósł 1%. Zjawisko depopulacji Wisły jest stosunkowo niewielkie i
wpisuje się w tendencje ogólnopolskie.
Wykres 1 Liczba mieszkańców Wisły w latach 2004-2013
11 550
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Źródło: GUS

W 2013 roku odnotowano niewielki przyrost urodzeń względem zgonów mieszkańców.
W dłuższej cezurze czasowej wahania te są na tyle nieznaczne, iż nie powinny mieć wpływu na
kształtowanie się liczby mieszkańców miasta.
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Wykres 2 Przyrost naturalny w Mieście Wisła w latach 1996-2013
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Źródło: GUS

W 2035 roku, zgodnie z prognozami GUS, w powiecie cieszyńskim liczba ludności wyniesie
172 477 osób. Pod względem dynamiki ludności powiat cieszyński wpisuje się w spadkową
tendencję sąsiadujących jednostek terytorialnych. Poniższe zestawienie przedstawia
prognozowaną dynamikę zmian demograficznych w regionie (najmniejszym podmiotem
objętym analizą jest powiat).
Tabela 2 Prognoza liczby mieszkańców w regionie do 2035 roku

region / rok

2015

2020

2025

2030

2035

powiat cieszyński

175 315

176 393

176 216

174 760

172 477

powiat bielski

160 886

163 657

164 893

165 038

164 416

powiat żywiecki

151 743

151 182

149 418

146 567

142 893

powiat m. Bielsko

171 241

168 643

165 411

161 237

156 632

podregion bielski

659 185

659 865

655 938

647 938

636 418

4 534 547

4 447 088

4 338 218

4202 147

4 052 187

woj. śląskie
Źródło: GUS

Linie trendu na poniższym wykresie wskazują, iż powiat cieszyński wpisuje się w regionalną,
spadkową tendencję liczby mieszkańców.
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Wykres 3 Prognoza liczby mieszkańców powiatu cieszyńskiego na tle powiatów ościennych
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Źródło: GUS

W latach 1996-2013 w Wiśle zanotowano dodatnie saldo migracji wewnętrznych
i zewnętrznych. W ostatnich siedemnastu latach w Wiśle zameldowało się o 37 osób więcej
niż się wymeldowało. Niepokojącym wskaźnikiem wydaje się niemal nieprzerwany odpływ
ludności, począwszy od 2006 roku. Saldo w tej cezurze czasowej wynosi -181.
Tabela 3 Migracje wewnętrzne i zewnętrzne na pobyt stały w Mieście Wisła w latach 1996-2013

rok

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

ogółem

38

26

59

56

31

33

-1

-38

8

rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ogółem

6

-67

-40

-15

9

-11

3

-16

-44

saldo

+37

Źródło GUS

W 2013 roku Wisłę zamieszkiwało 52% kobiet oraz 48% mężczyzn. W ujęciu ilościowym,
kobiet w Wiśle jest o 371 więcej niż mężczyzn. Najliczniejszą grupą wiekową są osoby
urodzone między 1979 a 1983 rokiem, a więc osoby pokolenia wyżu demograficznego. Niemal
równie liczną grupą mieszkańców są osoby urodzone między 1957 a 1961 rokiem. Znajomość
wieku mieszkańców jest istotna z punktu widzenia planowania polityki społecznej miasta.
Na poniższym wykresie zaprezentowano strukturę populacji Wisły według grup wiekowych
oraz z uwzględnieniem podziału na płeć.
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Wykres 4 Struktura wiekowa mieszkańców Wisły w 2013 roku
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Źródło: GUS

Indykatory wiekowo-ekonomiczne Miasta Wisła nieznacznie różnią się od wskaźników
w podregionie i województwie. W przypadku Wisły, charakterystycznym elementem tego
zestawiania jest mniejszy odsetek osób w wieku produkcyjnym oraz większy udział osób
w wieku poprodukcyjnym niż w pozostałych jednostkach porównawczych.
Strukturę ludności Wisły pod względem ekonomicznych grup wieku na tle podregionu,
województwa i kraju przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 4 Udział ludności w wybranych kategoriach wiekowo- ekonomicznych w 2013 roku

wyszczególnienie
wiek przedprodukcyjny
(0-14 lat)
wiek produkcyjny
(14-59/64 lata)
wiek poprodukcyjny
(60/65 lat)

Wisła

podregion bielski

województwo śląskie

Polska

14,38 %

15,97 %

13,98 %

14,99 %

65,45 %

66,89 %

66,70 %

66,63 %

20,17 %

17,14 %

19,32 %

18,38 %

Źródło: GUS

Wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym występujący w Wiśle jest zjawiskiem
powszechnym dla całego kraju i oprócz ujemnego przyrostu naturalnego, związany jest także
z wydłużeniem się życia ludności.
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Wykres 5 Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w latach 2002-2013 [%]
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Źródło: GUS

3.5 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i gości Miasta Wisła, gwarantowane jest przez
służby porządkowe i ratownicze. Ładem i porządkiem publicznym w mieście zajmują się –
Straż Miejska i Policja. Komisariat Policji znajdujący się przy ul. 1 Maja 44 jest jednostką
podległą Powiatowej Komendzie Policji w Cieszynie. Na czele wiślańskiej jednostki stoi
komendant wraz z zastępcą. W ramach Komisariatu Policji w Wiśle działają dzielnicowi,
których przydział obowiązków został podzielony na 7 dzielnic:
− Dzielnica NR I – Wisła Centrum: ulice: Boczna, al. ks. bp. Juliusza Bursche, Beskidzka,
Gimnazjalna, Górnośląska, Kamienny, Kolejowa, Marii Konopnickiej, Kuryatty,
Kwiatowa, 11 Listopada, Lipowa, 1 Maja, Miła, Olimpijska, Partecznik, Bolesława Prusa,
Przy Skoczni, Pawła Stellera, Pawła Stalmacha, Sztwiertni, Towarowa, Willowa, Wodna,
Plac Targowy, pl. Bogumiła Hoffa, Bulwar Księżycowy;
− Dzielnica NR II – Wisła Jawornik: ulice: Brańców, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Cieślarów,
Dębowa, Gahura, Jawornik, Jodłowa, Kiczerowska, Letnia, Leśna, 1 Maja, Jerzego
Niemca, Nowa, Pod Beskidek, Polna, Przemysłowa, Soszowska, Stroma, Strumykowa,
Świerkowa, Ustrońska, Wańkowska, Wiosenna, Wrzosowa, Żwirowa, Bulwar
Słoneczny;
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− Dzielnica NR III – Wisła Głębce: ulice: Brzegowa, Dworcowa, Głębce, Głęboka, Górna,
Groniczek, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kopydło, Kręta, Krzywa, Juliana
Ochorowicza, Przykopa, Radosna, Reymonta, Siglanów, Skolnity, Sosnowa, Spacerowa,
Strażacka, Turystyczna, Wspólna, Zjazdowa;
− Dzielnica NR IV – Wisła Czarne, Malinka: ulice: Biała Wisełka, Chałupiańska, Chłopska,
Cieńków, Cieńkowska, Czarna Wisełka, Czarne, Do Potoku, Gościejów, Jałowcowa,
Jelenia, Kadłubowa, Kędziorowska, Koszarzyska, Krótka, Liściasta, Łukowa, Malinka,
Malinczanów, Na Groń, Na Stoku, Nad Zaporą, Niedźwiedzia, Nowina, Ogródkowa, Pod
Kozińce, Połomska, Prosta, Rastoki, Skalna, Słoneczna, Sportowa, Stryczków,
Wypoczynkowa, Wrzosowa, Zameczek, Zielona;
− Dzielnica NR V – Istebna;
− Dzielnica NR VI – Koniaków;
− Dzielnica NR VII – Jaworzynka.
Na przestrzeni lat 2009 – 2013 odnotowano 1 354 czynów karalnych, z czego 31 z udziałem
nieletnich. W statystykach przestępczości drogowej zanotowano 219 zdarzeń, z których 35
było udziałem osób nietrzeźwych6.
Wykres 6 Charakterystyka przestępczości drogowej w latach 2009-2013
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Źródło: KPP w Cieszynie

6

Dane dzięki uprzejmości KPP w Cieszynie
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W 2013 roku na terenie powiatu cieszyńskiego, w którego skład wchodzi Miasto Wisła,
odnotowano 3 885 przestępstw, co stanowi spadek w stosunku do roku 2012 o 2,8%,
co wskazuje na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, które bezpośrednio wpływa na jakość
życia oraz atrakcyjność osiedleńczą Wisły.
Posterunek Straży Miejskiej mieści się na Placu B. Hoffa 3. Liczba zatrudnionych
funkcjonariuszy w latach 2009 – 2013 wynosiła 10 osób. Poniższy wykres prezentuje ogólną
liczbę interwencji Straży Miejskiej oraz wykroczeń, które zostały zakończone upomnieniem,
mandatem lub wnioskiem do sądu o ukaranie.
Wykres 7 Liczba interwencji Straży Miejskiej oraz wykroczeń
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Źródło: Komenda Straży Miejskiej w Wiśle

Zestawienie wskazuje na coraz większą korelację pomiędzy liczbą interwencji oraz liczbą
wykroczeń (wzrastająca liczba interwencji, spadek liczby wykroczeń). Szczegółowe dane
dotyczące charakteru wykroczeń popełnianych przez mieszkańców Wisły oraz przyjezdnych
prezentuje poniższe zestawienie.
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Wykres 8 Najliczniejsze grupy wykroczeń odnotowane w Wiśle w latach 2009-2013
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Źródło: Komenda Straży Miejskiej w Wiśle

Najliczniejszą grupę wykroczeń stanowią czyny przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi
komunikacyjnemu (nieprawidłowe parkowanie, łamanie przepisów ruchu drogowego). Liczba
tego typu zdarzeń zdecydowanie spadła względem roku 2009 (o 574). Kolejne zestawienie
prezentuje pozostałą działalność Straży Miejskiej.
Wykres 9 Inne działania Straży Miejskiej
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Wykres 10 Inne działania Straży Miejskiej
300

268

254

234

250

223

216

215

200
150
100
50

126

113
62
16

0
2009

2010

2011

2012

2013

Pojazdy unieruchomione przez urządzenia do blokowania kół
Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy

Źródło: Komenda Straży Miejskiej w Wiśle

Bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz udzielaniem pomocy w wypadkach zajmuje
się Zawodowa Straż Pożarna z siedzibą w Ustroniu oraz Ochotnicze Straże Pożarne (Wisła
Centrum, Wisła Jawornik, Wisła Malinka, Wisła Czarne), których stan osobowy prezentuje
się następująco:
− OSP Wisła-Centrum (KSRG) – pododdział bojowy 31 strażaków,
− OSP Wisła-Jawornik (KSRG) – pododdział bojowy 28 strażaków,
− OSP Wisła-Malinka – pododdział bojowy 20 strażaków,
− OSP Wisła-Czarne – pododdział bojowy 16 strażaków.
W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy inwentarz wiślańskich jednostek OSP.
Tabela 5 Wykaz sprzętu OSP w Wiśle

jednostka
OSP Wisła-Centrum
OSP Wisła-Jawornik
OSP Wisła-Malinka
OSP Wisła-Czarne
jednostka
OSP Wisła-Centrum
OSP Wisła-Jawornik
OSP Wisła-Malinka
OSP Wisła-Czarne

wóz gaśniczy
średni
2
1
1
1

wóz gaśniczy
lekki
1
1
0
0

agregaty
oddymiające

piły do drewna

piły ratownicze

1
1
0
0

3
2
1
1

2
2
1
0

motopompy
8
5
4
5

agregaty
prądotwórcze
3
1
2
2
sprzęt
ratownictwa
drogowego
1
1
0
0

Źródło: UM Wisła
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W ostatnich trzech latach wzrosła liczba interwencji OSP na terenie Wisły. Największy wzrost
interwencji odnotowano w Wiśle-Malince (o 11 więcej niż w roku 2011).
Wykres 9 Liczba interwencji OSP w latach 2011-2013
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Źródło: UM Wisła

Nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz turystów czuwa także Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe – Grupa Beskidzka. Obszar jej działania wynosi 2 500km² i podzielony
jest na 6 rejonów. Za bezpieczeństwo w Wiśle i okolicach odpowiedzialna jest sekcja
operacyjna Cieszyn z siedzibą w Cieszynie – obejmuje pasmo Stożka, Czantorii, Baraniej Góry,
Równicy, Błatniej. Najważniejsze stacje ratownictwa skoncentrowane są wokół ośrodków
narciarskich:
− Stacja GOPR Hotel Stok,
− Stacja GOPR Soszów,
− Stacja GOPR Stożek,
− Stacja GOPR Cieńków,
− Stacja GOPR Nowa Osada.
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3.6 Potencjał gospodarczy
Wśród podmiotów gospodarki narodowej na terenie Miasta Wisła, w 2013 roku
funkcjonowało 1 707 firm prywatnych i 34 podmiotów sektora publicznego. Potencjał
gospodarczy Miasta Wisła tworzą przede wszystkim podmioty gospodarcze sektora
prywatnego, co jest charakterystyczne dla miejscowości turystycznych, w których dużą rolę
odgrywa samozatrudnienie mieszkańców i prowadzona przez nich działalność gospodarcza.
Liczba podmiotów gospodarczych, pomimo odnotowania kilku spadków w poprzednich latach,
systematycznie rośnie.
Należy mieć na uwadze, że niektóre podmioty gospodarcze funkcjonujące na obszarze Wisły
mogą należeć do spółek, bądź właścicieli niezarejestrowanych w Wiśle, w związku z tym nie
zostały objęte statystykami dla Miasta Wisły. Taka sytuacja występuje np. w przypadku stacji
narciarskiej Cieńków, której właścicielem jest Kompania Węglowa.
Wykres 10 Podmioty gospodarki narodowej w Wiśle
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W rankingu gmin w Polsce pod kątem nowo rejestrowanych działalności w rejestrze REGON,
Wisła zajęła w 2013 roku 611. pozycję (na 3 848), w województwie 50. (na 213), a w powiecie
4. (na 16). Niniejsze dane pozwalają stwierdzić, iż przedsiębiorczość mieszkańców Wisły należy
ocenić jako ponadprzeciętną.
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W 2013 roku, na terenie Wisły 23% podmiotów prowadziło działalność związaną z
przemysłem i budownictwem. Zauważa się tu niewielką odmienność względem podregionu i
województwa. Uwagę zwraca 5% udział sektora związanego z rolnictwem i leśnictwem, co na
tle podregionu i województwa jest wartością stosunkowo wysoką i związane jest z intensywną
gospodarką leśną prowadzoną w najbliższym otoczeniu, gdyż aż 74% powierzchni miasta
stanowią lasy.
Tabela 6 Porównanie zgrupowanych podmiotów wg PKD 2007 i rodzajów działalności w 2013 roku

Miasto Wisła

podregion bielski

woj. Śląskie

wyszczególnienie
ogółem
rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo, rybactwo
przemysł
i budownictwo
pozostała działalność

liczba

udział

liczba

udział

liczba

udział

1 741

100%

74 786

100%

460 350

100%

80

5%

1 317

2%

5 233

1%

401

23%

18 606

25%

98 058

21%

1 260

72%

54 863

73%

357 059

78%

Źródło: dane GUS

Na obszarze Miasta Wisła przeważają przedsiębiorstwa świadczące usługi niematerialne oraz
związane z handlem detalicznym i hurtowym. Należy to uznać za dobry prognostyk dla
rozwoju lokalnej gospodarki, gdyż zwykle na obszarach mniejszych miast dominującą rolę
pełni handel. Zwraca uwagę również znacząca liczba firm gastronomicznych oraz oferujących
noclegi i zakwaterowanie (17,18%), co jest charakterystyczne dla miejscowości turystycznych.
Jako wysoki należy uznać również udział w całkowitej liczbie przedsiębiorstw – podmiotów z
branży budowlanej (16,8%). Ich liczba jednak nie przekłada się na stale istniejące miejsca
pracy, gdyż podmioty takie charakteryzuje sezonowość popytu na pracowników. Duża liczba
obiektów turystycznych w Wiśle i jej okolicach generuje wysokie zapotrzebowanie na usługi
związane z konserwacją, przebudową oraz remontami infrastruktury.
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Wykres 11 Struktura podmiotów gospodarczych wg. PKD 2007 w roku 2013
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Źródło: dane GUS

Wisła jest zdecydowanym liderem w zakresie usług turystycznych w regionie, a ogólnie pojęta
turystyka jest dla miasta jedną z najistotniejszych gałęzi gospodarki. Liczba przedsiębiorstw
działających w ramach sekcji I PKD 2007, a więc prowadząca działalność związaną
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi w 2013 roku w Wiśle wyniosła 311,
co stanowiło 18% wszystkich przedsiębiorstw. W stosunku do 2009 liczba podmiotów w
ramach tej sekcji wzrosła o 38 przedsiębiorstw.
W ramach sekcji N, działu 79 działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności
z nią związane, na obszarze miasta funkcjonowało 18 podmiotów.
Łącznie liczba podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność w ramach sekcji I oraz
działu 79 sekcji N wyniosła 329 przedsiębiorstw (19% wszystkich podmiotów). Zwiększająca
się liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z turystyką oraz zmniejszająca
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się liczba wykreśleń z rejestru REGON, świadczy o stabilności oraz dużym turystycznym
potencjale gospodarczym Wisły.
Dodatkowo należy podkreślić, iż oprócz wskazanych powyżej podmiotów związanych
bezpośrednio z turystyką, na terenie Wisły funkcjonuje znaczna liczba przedsiębiorstw
zajmujących się handlem. W 2013 roku, w rejestrze REGON zarejestrowanych było
329 podmiotów, których przedmiot działalności stanowił handel. W związku z turystycznym
charakterem miasta oraz dużą liczbą odwiedzających turystów, większość z nich nastawiona
jest na osoby przyjezdne.
Tabela 7 Podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z turystyką w mieście Wisła

wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

sekcja I *

273

293

294

293

311

sekcja N dział 79**

22

22

19

21

18

razem

295

315

313

314

329

udział w ogólnej liczbie podmiotów
gospodarczych

18%

18%

19%

18%

19%

podmioty wyrejestrowane sekcja I

34

16

24

16

15

podmioty wyrejestrowane sekcja N dział 79

2

3

5

0

3

36

19

29

16

18

21%

20%

18%

17%

18%

Razem:
udział w ogólnej liczbie wyrejestrowań

* Sekcja I wg PKD 2007: działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
** Sekcja N dział 79 wg PKD 2007 działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz
pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
Źródło: GUS

Na kształt i wielkość lokalnego rynku pracy wpływ ma liczba podmiotów gospodarczych i osób
w nich zatrudnionych. Szczególnie ważna dla rozwoju gospodarczego miasta jest sytuacja
małych i średnich przedsiębiorstw, a wśród nich dynamika zmian liczby osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą.
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Wykres 12 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wisła wyróżnia się na tle podregionu bielskiego oraz województwa śląskiego wyższym
odsetkiem

przedsiębiorstw

zatrudniających

poniżej

10

pracowników

(tzw. mikroprzedsiębiorstw), co wynika ze specyfiki gospodarki opartej o małe, najczęściej
rodzinne firmy z branży turystycznej. W mieście nie funkcjonują duże przedsiębiorstwa,
a odsetek małych i średnich

przedsiębiorstw jest mniejszy niż w podregionie bielskim

i województwie śląskim.
Tabela 8 Podmioty gospodarcze według klas wielkości zatrudnienia stan na rok 2013

wyszczególnienie
0 – 9 pracowników
10 – 49 pracowników

Miasto Wisła

podregion bielski

woj. śląskie

liczba

odsetek

liczba

odsetek

liczba

odsetek

1680
55

96,5%
3,2%

71067
3085

95,0%
4,1%

436932
19142

94,9%
4,2%

6
0

0,3%
0,0%

546
76

0,7%
0,1%

3697
503

0,8%
0,1%

0

0,0%

12

0,0%

76

0,0%

50 – 249 pracowników
250 – 999 pracowników
1000 i więcej
pracowników

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Głównymi pracodawcami w Mieście Wisła są następujące przedsiębiorstwa (kolejność
alfabetyczna):
–

Bodeko Hotele Sp. z o.o (Hotel Stok),

–

Cukiernia u Janeczki,

–

Firma Małgorzata,
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–

FROMAG Sp. z o.o. (Mercure Wisła Patria Hotel),

–

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,

–

Hotel Gołębiewski,

–

Kopalnia Surowców Skalnych Wisła S.A.,

–

Nadleśnictwo Wisła,

–

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Dziechcinka),

–

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Wiśle Jaworniku,

–

OSW Turnia Sp. z o.o.,

–

Ośrodek Szkolenia, Pracy i Wypoczynku RELAKS w Wiśle,

–

PHZ Jur-Gast Sp. z o.o.,

–

PPHU „Wiślanka” Daniel Czyż, Władysław Pilch,

–

PTUH EKO – GROŃ Sp. j.,

–

Spółdzielnia KŁOS,

–

Urząd Miejski w Wiśle,

–

Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Salus”.

Ponadto wielu mieszkańców utrzymuje się z pracy na terenie innych gmin i miejscowości
powiatu cieszyńskiego i bielskiego – zwłaszcza centrów administracyjnych tj. Cieszyna
i Bielska-Białej, gdzie dojeżdżają do miejsca zatrudnienia. Trendy zatrudnieniowe w mieście
Wisła podążają w kierunku zatrudnienia coraz większej liczby mieszkańców w branży
związanej ze świadczeniem usług turystycznych. Ponadto rośnie liczba osób, które wybierają
zatrudnienie poza miejscem zamieszkania.
Na terenie Wisły nie występują duże zakłady przemysłowe. Z istniejących tu obiektów
przemysłowych, jeden charakteryzuje się ze względu na rodzaj działalności gospodarczej,
znacznym stopniem uciążliwości. Jest to Kopalnia Surowców Skalnych Wisła S.A. w dzielnicy
Obłaziec, prowadząca eksploatację czynnego kamieniołomu „Gahura Obłaziec”. Zakład ten
ma ustaloną strefę ochronną.

Strona 47 z 200

Strategia Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020

3.7 Potencjał turystyczny
Z uwagi na usytuowanie w sercu Beskidu Śląskiego, mnogość pięknych szczytów górskich oraz
ich atrakcyjność turystyczną, uzupełnioną przez publiczną oraz prywatną infrastrukturę,
turystyka stanowi w Wiśle główną gałąź gospodarki. Wisła posiada jedną z najstarszych
tradycji turystycznych spośród wszystkich miejscowości w Beskidzie Śląskim, już pod koniec
XIX wieku, powstał tu pierwszy pensjonat. Rozwój turystyczny miejscowości na szeroką skalę
nastąpił w okresie międzywojennym i z tego właśnie okresu pochodzi większość obiektów
infrastruktury turystycznej miasta. Dogodne położenie i trafne inwestycje sprawiają, że turyści
chętne odwiedzają miasto, niezależnie od pory roku.
Bazę noclegową miejscowości stanowią głównie powstałe w latach 60 branżowe i zakładowe
ośrodki wypoczynkowe, obecnie w większości sprywatyzowane, oferujące szeroką gamę usług
turystycznych, a także szkoleniowo-konferencyjnych i kolonijnych. Pod względem liczby
obiektów noclegowych miasto Wisła zajmuje pierwsze miejsce w województwie śląskim.
W kategorii posiadanych całorocznych obiektów noclegowych, miasto zajęło 8. miejsce
w rankingu gmin w Polsce, 27. miejsce biorąc pod uwagę ogólną liczbę miejsc noclegowych
oraz 14. pozycję pod względem posiadanych miejsc noclegowych całorocznych (GUS, 2012 r.).
Poniższy wykres przedstawia pozycje Wisły w rankingach gmin w Polsce pod względem
posiadanych obiektów hotelowych oraz innych obiektów noclegowych.
Wykres 13 Pozycja Gminy Wisła w rankingu gmin pod względem posiadanych obiektów
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Źródło: GUS

Na poniższym wykresie zaprezentowano dane dotyczące liczby osób korzystających z
noclegów oraz udzielonych noclegów. W latach 1997-2002 nastąpił spadek liczby udzielonych
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noclegów, najprawdopodobniej związany z restrukturyzacją i przemianami sektora turystyki
w Polsce. W kolejnych latach sytuacja się ustabilizowała, w 2012 roku udzielono 539 920
noclegów, a w 2013 roku – 526 654. Liczba udzielonych noclegów przekłada się także na
wpływy finansowe do miejskiej kasy z tytułu opłaty miejscowej. Do budżetu gminy w roku
2012 z jej tytułu wpłynęło 714 339,30 zł, natomiast rok później 728 932,30 zł.
Wykres 14 Liczba turystów korzystających z noclegów oraz udzielonych noclegów na przestrzeni lat
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Źródło: GUS

W świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku w Wiśle udzielono 26 110
noclegów turystom zagranicznym (wzrost o 5 196 w stosunku do roku 2012). W 2012 roku,
Wisła zajęła 48. pozycję w rankingu gmin w kategorii noclegi udzielone turystom zagranicznym
w turystycznych obiektach noclegowych. Biorąc pod uwagę fakt, iż w rankingu uwzględniono
duże miasta, na obszarze których odbywa się turystyka biznesowa, wynik ten należy uznać
za zadowalający.
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Wykres 15 Odsetek udzielonych noclegów turystom zagranicznym w 2013 roku
5%
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turyści krajowi

turyści zagraniczni

Źródło: GUS

Miasto jest jednym z najpopularniejszych ośrodków wypoczynkowych w Beskidzie Śląskim.
Turyści przybywają tu zarówno latem, jak i zimą. Dwa największe obiekty noclegowe w Wiśle
to Hotel Gołębiewski oraz Hotel Stok. Najgęstsza sieć bazy rozlokowana jest na zboczach
Partecznika i Jarzębatej. W 2013 roku w Gminie Wisła funkcjonowało 356 obiektów
noclegowych,

które

oferowały

11 543

miejsc

noclegowych.

W poniższej

tabeli

zaprezentowano charakterystykę obiektów noclegowych w Wiśle (na podstawie danych ze
stron internetowych: www.wisła.pl oraz www.wisla-pokoje.eu, dane te mogą różnić się od
statystyki prowadzonej przez GUS).
Tabela 9 Obiekty noclegowe w Wiśle

wyszczególnienie

liczba obiektów

liczba miejsc noclegowych

hotele i obiekty hotelowe

10

2 334

ośrodki / domy wczasowe

30

2 424

pensjonaty / wille

68

1 597

apartamenty

27

323

agroturystyka

39

518

schroniska i kempingi

9

290

obiekty gościnne/gościńce

55

1 275

ośrodki szkoleniowe

2

143

112

1 174

kwatery prywatne
Źródło: www.wisła.pl oraz www.wisla-pokoje.eu
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Najwięcej miejsc noclegowych – 2 424 zapewniają ośrodki i domy wczasowe oraz hotele
(2 334). Poniżej zaprezentowano hotele oraz ośrodki i domy wczasowe posiadające powyżej
50 miejsc noclegowych (w nawiasach podano liczbę miejsc noclegowych):
− Hotele: Hotel Arka** (50), Hotel Gawra*** (70), Hotel Gołębiewski**** (1200), Hotel
Mercure Wisła Patria*** (100), Hotel Pod Jedlami*** (120), Hotel Polonia* (50), Hotel
Start** (84), Hotel Stok**** (430), Hotel Vestina*** (180); Hotel Podium*** (51)
− Domy i ośrodki wczasowe: DW Beskidy (93), Centrum Green Hill (60), DW Limba (149),
Pensjonat Ewa (60), Geovita (98), Halny (100), Izabella (61), Kontakt (190), Hostel
Krokus (150), Kłos (90), Mitur Domki (80), Ośrodek Zdrowego Życia "Orion" (56), Pod
Baranią (100), Potok (75), Regle (57), Sosna (150), Storczyk (175), Stożek – Ośrodek
Narciarski (54), Turnia (84), Zimowit (52), Dworek Nad Wisłą (150), Dom Gościnny
parafii Ewangelicko – Augsburskiej (59), Szkolne Schronisko Młodzieżowe Granit (55),
Pensjonat Ogrodzisko*** (104), Pensjonat Uśmiech* (72), Ośrodek Relaks (103),
Schronisko PTTK na Stożku (72), Willa Alpejska (53), Zamek Rezydencja Prezydenta RP
(56).
Wysoki stopień dywersyfikacji bazy noclegowej stanowi duży atut Miasta Wisły. Dzięki
zróżnicowanej ofercie noclegowej w sposób elastyczny zaspokajane są zróżnicowane potrzeby
rynku turystycznego. Dopełnieniem bazy noclegowej Wisły jest dobrze rozwinięta baza
gastronomiczna, która składa się z ponad 50 różnego typu obiektów w postaci karczm,
restauracji, pizzerii oraz pubów i kawiarni. Regionalne dania kuchni beskidzkiej serwowane
są przez karczmy urządzone w góralskim stylu. Ponadto, w większości obiektów noclegowych
działają również stołówki.
Cechą charakterystyczną lokalizacji Wisły jest centralne położenie w dolinie ścisłego centrum
miasta i stopniowe rozgałęzianie się przestrzeni gminy wzdłuż odnóg doliny. Dzięki takiemu
usytuowaniu brak tu koncentracji obiektów turystycznych w jednym miejscu, co należy uznać
za niewątpliwą zaletę. Wadą takiego stanu rzeczy jest natomiast konieczność pokonywania
często dużych odległości przez turystów.
Ukształtowanie terenu na obszarze Wisły sprzyja rozbudowie infrastruktury aktywnego
wypoczynku. Dynamiczny rozwój narciarstwa przyczynił się do budowy wielu wyciągów
krzesełkowych i kanapowych na wiślańskie szczyty. Ich głównym zadaniem jest obsługa
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narciarzy w sezonie zimowym, jednak latem wykorzystywane są do celów turystyki pieszej
i rowerowej (downhill rowerowy). Szczyty gór wzbogacane są o infrastrukturę ułatwiającą
dalekie obserwacje. Przykładem może być wieża widokowa na Baraniej Górze o wysokości:
15,25 m.
Na obszarze Wisły funkcjonuje Wiślański Skipass zrzeszający jedenaście ośrodków narciarskich
z Wisły oraz Ustronia, które wprowadziły system wspólnej karty. Jej zakup jest możliwy on-line
za pośrednictwem portalu internetowego www.wislanskiskipass.pl. Łączna długość tras objęta
skipassem wynosi 25 km. W poniższej tabeli zaprezentowano charakterystykę najważniejszych
stacji i wyciągów narciarskich w Wiśle.
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Tabela 10 Charakterystyka stacji i wyciągów narciarskich

Nazwa
Ośrodek narciarski
Stożek
Stacja narciarska
Soszów
Stacja narciarska
Cieńków
Stacja narciarska
Nowa Osada
Wyciąg narciarski
„Beskid”
Wyciąg narciarski
„Bochnia”
Wyciąg narciarski
„Bukowa”
Wyciąg narciarski
„Czupel”
Wyciąg narciarski
„Klepki”
Wyciąg narciarski
„Na Polanie
Extreme”
Wyciąg narciarski
„Partecznik”
Wyciąg narciarski
„Pasieki”
Wyciąg narciarski
„Siglany”
Wyciąg narciarski
„Wisełka”
Wyciąg narciarski
„Głębce”
Wyciąg narciarski
„Zieleńska Polana”

Charakterystyka
Wyciąg krzesełkowy o długości trasy 1 600m oraz talerzykowy o długości
trasy 400m. Trasy naśnieżane.
Kanapowa kolej linowa, wyciąg orczykowy oraz trzy wyciągi talerzykowe.
Łączna długość tras 4 000m. Trasy naśnieżane i w części oświetlane. Na
miejscu wypożyczalnia sprzętu oraz szkółka narciarska.
Kanapowa kolej linowa, trzy wyciągi talerzykowe, wyciąg zaczepowy oraz
przenośnik taśmowy. Łączna długość tras ponad 2500m. Trasy naśnieżane
i oświetlane. Na miejscy wypożyczalnia sprzętu oraz szkółka narciarska.
Kanapowa kolej linowa oraz dwa wyciągi talerzykowe. Łączna długość tras
1800m. Trasy naśnieżane i oświetlane. Na miejscu wypożyczalnia sprzętu
oraz szkółka narciarska.
Wyciąg talerzykowy o długości trasy 250m. Trasa naśnieżana i oświetlana.
Wyciąg talerzykowy o długości trasy 300m. Trasa oświetlana.
Wyciąg talerzykowy o długości 100m.
Dwa wyciągi: orczykowy o długości trasy 800m i talerzykowy o długości
trasy 60m. Trasy naśnieżane i oświetlane.
Trzy wyciągi: kolej kanapowa i wyciąg talerzykowy o długości trasy 700m
oraz wyciąg talerzykowy o długości trasy 200m. Trasy naśnieżane i
oświetlane. Na miejscu wypożyczalnia sprzętu oraz szkółka narciarska.
Wyciąg talerzykowy z trasą o długości 450m. Trasa naśnieżone i oświetlona.
Wyciągi narciarskie: orczykowy o długości trasy 600m i talerzykowy o
długości trasy 110m. Trasy naśnieżane i oświetlane. Na miejscu
wypożyczalnia sprzętu oraz szkółka narciarska.
Dwa wyciągi talerzykowe o długości tras: 800m i 200m, dodatkowo wyciąg
do nartosanek i snowtubingu o długości 200m. Trasy naśnieżane i
oświetlane. Na miejscu wypożyczalnia sprzętu, wypożyczalnia skuterów
śnieżnych oraz szkółka narciarska.
Dwa wyciągi talerzykowe o długości tras: 500m i 250m. Trasy naśnieżane
i oświetlane. Na miejscu wypożyczalnia sprzętu oraz szkółka narciarska.
Wyciąg talerzykowy o długości trasy 100m. Trasa naśnieżone i oświetlona.
Wyciąg talerzykowy o długości trasy 250m. Trasa naśnieżona i oświetlona.
Wyciąg talerzykowy o długości trasy 500. Trasa naśnieżona

Źródło: opracowanie własne

Wisła posiada 150 km malowniczych, łagodnych szlaków turystycznych, którymi można
przewędrować całą Wisłę i okolicę. Miasto stanowi idealną bazę wypadową na popularne
szczyty Beskidu Śląskiego takie jak Czantorię, Stożek, Trzy Kopce Wiślańskie oraz Baranią Górę.
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Tabela 11 Charakterystyka tras turystycznych i spacerowych w Wiśle
wyjście

przez

cel

długość

czas

Czantoria Wielka

Przełecz Kubalonka, Barania Góra

Magurka Wiślańska

28 km

9h

Wisła Czarne Fojtula

Barania Góra - Przysłop

Karolówka

12 km

3,45

Wisła Głębce PKP

Mrózków

Stożek Wielki

6,5 km

2,15 h

Wisła Dziechcinka
PKP

Kobyla

Mały Stożek

5,5 km

1,30 h

Wisła Uzdrowisko

Wisła Jawornik

Soszów

7 km

2,15 h

Wisła Głębce PKP

Łabajów, Stożek

Kiczory

8 km

2,15 h

Sporówka

4 km

1,15 h

Smerekowiec

9,5 km

2h

Przełęcz Kubalonka

2,5 km

1h

Stożek

Kiczory

8,5 km

3h

Trzy Kopce Wiślańskie

Przełęcz
Salmopolska

12 km

3h

Wisła Głębce PKP

Kozińce, Przełęcz Kubalonka

Przełęcz Szarcóla

6 km

1,5 h

Wisła Nowa Osada

Cieńków

Zielony Kopiec

9 km

2,45 h

5,5 km

1,5 h

Wisła Gościejów
Przełęcz Kubalonka

--Kozińce, Wisła Nowa Osada

Wisła Głębce PKP
Wisła Dziechcinka
PKP
Wisła Uzdrowisko
PKP

---

Wisła Czarne

---

Dolina Czarnej
Wisełki

Wisła Jawornik

---

Przełęcz Beskidek

2 km

45 min.

Wisła Nowa Osada

4 km

1h

Karolówka (Łącznik)

2 km

0,5 h

ul.1 Maja, ul. Olimpijska,
ul.M.Konopnickiej, Oaza,
ul. Dziechcinka
ul. Kopydło, ul. Wspólna, Pasieki,
Os.Kobyla, ul. Spokojna
ul. Spacerowa, ul. Kasztanowa,
ul. Głębce
Al.Ks.Bpa.J.Bursche, ul. Willowa,
ul. Wyzwolenia

ul. Skolnity,
os.Zdejszy, Dworzec
PKS

11 km

3,45 h

Wisła Głębce PKP

5 km

2,5 h

Wisła Głębce PKP

5 km

1,40 h

Groniczek

4 km

1,20 h

ul. Czarne, ul. Zameczek

Przełęcz Kubalonka

6 km

2h

Malinka Zielone PKS

6 km

2h

Pl.B.Hoffa

6 km

2h

Wisła Głębce PKP

Kozińce

Stecówka
(Pietroszonka)
Dworzec PKS
ul. 1 Maja (OSP)
ul. Kopydło
Dworzec PKS
Wisła Czarne PTTK
Wisła Malinka PKS
Dworzec PKS

---

Fiedorów, Wyrch Malinka, Wisła
Malinka Zielone PKS, ul.
Niedźwiedzia, Wisła Malinka
ul. Bukowa, Szymków, ul. Kamienna,
ul. Górnośląska

Wisła Jawornik PKS

ul. Wrzosowa

Skolnity Wierch

4 km

1h

Wisła Czarne Fojtula
PKS

ul. Cieńków, Lazarka,
ul. Kędziorowska, ul. Cieńkowska

Wisła Malinka PKS

3 km

0,5 h

Źródło: na podstawie danych www.wisla.pl
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Ponadto na terenie Wisły występują tematyczne ścieżki spacerowe, takie jak:
-

Szlak Habsburgów – poświęcony miejscom, w których przejawiała się obecność książąt
habsburskich. Wiedzie od Zameczku Myśliwskiego Habsburgów w Centrum przez
Zadni Groń na Przysłop do Izby Leśnej i dalej na szczyt Baraniej Góry.

-

Ścieżka edukacyjna Nadleśnictwo Wisła – 2 km ścieżka, przy której rozlokowanych jest
10 tablic informacyjnych. Przybliża ona różnorodność biologiczną lasów Beskidu
Śląskiego. Na początku ścieżki znajduje się szkółka leśna oraz miejsce, gdzie rośnie
14 różnych gatunków świerka z 35 występujących na całym świecie.

-

Ścieżka dydaktyczno–przyrodnicza na Baranią Górę – o długości 16 km, przy której
znajduje się 25 tablic informacyjnych. Biegnie doliną Czarnej Wisełki na szczyt Baraniej
Góry. Umożliwia ona zapoznanie się z walorami przyrodniczymi Baraniej Góry i
pokazuje wpływ działalności człowieka na las. Na ścieżce można spotkać liczne gatunki
chronionych roślin i zwierząt.

-

Szlaku Zabytków Architektury Wiślańskiej – szlak powstał z inicjatywy Kirstensen
Group i znajduje się na nim 9 zabytków wybranych (powstałych od końca XIX wieku do
1939 roku) i opisanych przez Dominika Konarzewskiego, a wśród nich m. in. Zameczek
Myśliwski Habsburgów z 1898 roku, willa Zacisze z 1902 roku, zaprojektowana przez
Bogdana Hoffa, i pierwszy w Wiśle polski hotel Piast (pochodzący z 1906 roku). Przy
architektonicznych perełkach miasta znajdują się tablice z opisami i zdjęciami z lat
przedwojennych.

Istotnym elementem infrastruktury turystycznej są także zmodernizowane w 2009 roku trasy
narciarstwa biegowego na przełęczy Kubalonka, posiadające akredytację FIS. Corocznie obiekt
ten przyciąga coraz liczniejsze rzesze biegaczy o zróżnicowanym stopniu umiejętności.
Dzięki istnieniu wielu punktów umożliwiających wypożyczenie rowerów, obszar miasta Wisła
sprzyja szeroko rozumianej turystyce rowerowej, a także wykorzystaniu roweru, jako środka
komunikacji pomiędzy poszczególnymi atrakcjami. Głównymi szlakami rowerowymi
przebiegającymi przez obszar Wisły są:
-

Greenways: Wisła Obłaziec – Wisła Centrum – Wisła Czarne – Zameczek – Stecówka,

-

Pętla Euroregionu Cieszyńskiego: Wisła Obłaziec – Wisła Centrum – Wisła Czarne –
Zameczek – Stecówka,
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-

Trasa MTB: Wisła Obłaziec – Dolina Czarnej Wisełki – Stecówka,

-

Trasa MTB: Wielka Czantoria – Soszów – Stożek – Kubalonka – Stecówka – PrzysłopPrzełęcz Salmopolska – Trzy Kopce Wiślańskie.

W związku z występowaniem licznych atrakcji turystycznych, Miasto Wisła udostępniło
bezpłatną, mobilną aplikację „Wisła 4 mobile”, która zawiera najważniejsze informacje na
temat Wisły, jej atrakcji i okolic. Aplikacja jest skierowana do turystów i mieszkańców, zawiera
wszelkie potrzebne informacje dotyczące miejsc noclegowych, restauracji atrakcji, muzeów
oraz wiadomości na temat bieżących wydarzeń turystycznych. W poniższej tabeli
zaprezentowano główne produkty turystyczne, dostępne w Wiśle.
Tabela 12 Główne produkty turystyczne w Wiśle

Miejsce
Rezydencja
Prezydenta RP
Zamek w Wiśle

Zameczek
Myśliwski
Habsburgów

Charakterystyka
Wybudowany w latach w latach 1929 – 1931, jako dar ludu śląskiego
dla prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Uchwałą Prezydium Rady Ministrów
z dnia 30.12.1930 r. nadano Zamkowi przez Skarb Śląski charakter gmachu
reprezentacyjnego i przekazano go do użytku Prezydenta RP i jego
następców. Obecnie obiekt spełnia oficjalnie funkcję rezydencji głowy
Państwa.
Pierwotnie wybudowany na Przysłopiu pod Baranią Górą, jako pałacyk
myśliwski dla arcyksięcia Fryderyka Habsburga. W latach 1925-1979 pełnił
funkcję schroniska górskiego. W 1986 roku drewniany zameczek rozebrano
i przeniesiono z Przysłopia do centrum Wisły. Stanowi jeden z punktów szlaku
architektury drewnianej. Obecnie znajduje się w nim wiślański oddział PTTK.

Muzeum
Beskidzkie

Wystawa eksponatów związanych z życiem i twórczością górali Beskidu
Śląskiego. Siedzibą muzeum jest budynek dawnej karczmy z 1794 roku.
Swoją działalnością obejmuje Istebną, Jaworzynkę, Koniaków, Wisłę
i Brenną, tj. miejscowości należące do grupy etnograficznej górali śląskich.

Galeria u
Niedźwiedzia

W galerii znajdują się prace członków Stowarzyszenia „Grupa Twórców
Wiślanie”. Od 2014 r. siedzibą stowarzyszenia jest piwniczka Domu
Zdrojowego z wejściem od strony Parku Kopczyńskiego.

Muzeum
Narciarstwa

Muzeum znajduje się w obiekcie „Zimowit”. Zawiera bogatą kolekcję starych
nart oraz sprzętu narciarskiego, m.in. narty z końca XIX w. i z lat 30-tych XX w.
Wśród zgromadzonych eksponatów znajdują się m.in. narty Adama Małysza,
na których zdobył Mistrzostwo Polski oraz „karple”, czyli rakiety do chodzenia
po śniegu. Kolekcja liczy ponad 80 eksponatów.

Muzeum
Spadochroniarstwa

Znajduje się w obiekcie „Agawa”. To największa ekspozycja zbiorów w
zakresie spadochroniarstwa, obejmująca pamiątki związane z polskim,
cywilnym i wojskowym spadochroniarstwem, począwszy od czasów II RP po
współczesne.
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Muzeum
Aptekarstwa

Muzeum Aptekarstwa znajduje się w Chacie Góralskiej „Kleszczonka".
Powstało z inicjatywy Jerzego Cienciały, którego stryj dziadka prowadził
pierwszą aptekę w Wiśle i w okolicy. Pozostawił po sobie wiele aptekarskich
skarbów z XIX wieku, które można podziwiać w Muzeum.

Muzeum Turystyki
Beskidu Śląskiego
PTTK „U Źródeł
Wisły” na
Przysłopie pod
Baranią Górą

Znajduje się w małym drewnianym budynku z 1951 r. Otwarte zostało w 1994
roku dzięki staraniom osób z Sekcji Baraniogórskiej KTG PTTK. Zbiory
dokumentują historię rozwoju turystyki na tym obszarze. Uzupełniają
je eksponaty etnograficzne i związane z rozwojem narciarstwa.

Galeria Sportowe
Trofea Adama
Małysza

Można w niej podziwiać wszystkie trofea, jakie zdobył Adam Małysz
na zawodach różnej rangi, od krajowych po międzynarodowe. W galerii
znajduje się również wiele innych pamiątek z zawodów oraz kolekcja sprzętu
narciarskiego, używanego przez skoczka w trakcie bogatej kariery sportowej

Figura Adama
Małysza z białej
czekolady

Figura rzeczywistych wymiarów jest dziełem członków Stowarzyszenia
Cukierników RP. Wykonana została w 2001 r. z bloku białej czekolady o wadze
330 kg. Wymiary: wysokość 2,5 m, waga 180 kg

Kościół
Ewangelicko
– Augsburski
Apostołów Piotra
i Pawła
Kościół Rzymsko –
Katolicki w Wiśle
Głębcach pw.
Znalezienia Krzyża
Świętego
Kościół Rzymsko–
Katolicki w Wiśle
Centrum pw.
Wniebowzięcia
Najświętszej Marii
Panny

Wzniesiony w latach 1833 – 1838 według projektu Edwarda Koerbera.
Wnętrze kościoła jest trójnawowe, z typowym dla kościołów protestanckich
układem dwukondygnacyjnych empor w nawach bocznych. W części
ołtarzowej dominuje dużych rozmiarów witraż przedstawiający apostołów
Piotra i Pawła, wykonany w 1932 r.

Wystawa PTTK „Głuszec w Lasach
Beskidu Śląskiego”

Kościół ten wzniesiono w latach 1981-1983. Wieża zabytkowa z XVII w.
o wymiarach 8.75 x 8.40 m i wysokości 30.5 m, pochodzi z kościoła w Połomii
koło Jastrzębia Zdroju, wzniesionego tam w 1575 r.
W 1444 r. blisko miejsca obecnego kościoła parafialnego powstał pierwszy,
drewniany kościółek wiślański – prawdopodobnie kaplica cmentarna.
Pierwotnie należał do wyznania katolickiego, w XVI w. został przejęty przez
protestantów, a następnie w okresie kontrreformacji wrócił znowu w ręce
katolików.
Organizatorem ekspozycji są Nadleśnictwo Wisła i PTTK Oddział Wisła.
Wystawa obejmuje eksponaty i tablice informacyjne pokazujące krótką
historię dynastii Habsburgów, opisujące łowiectwo i polowania na głuszce, w
tym polowania prezydenta Ignacego Mościckiego. Znajdują się tu również
informacje na temat Zameczku Myśliwskiego na Zadnim Groniu, obecnej
Rezydencji Prezydenta RP.
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Chata Kocyana

Pełni ważną i istotną funkcję popularyzowania wiślańskiej tradycji, otwarta
w 1987 roku Izba Pracy Twórczej Jana Kocyana, mieści się w drewnianej
chałupie z 1930 r. Wewnętrzny układ tworzą dwie izby połączone przelotową
sienią na przestrzał. W pierwszej urządzona została ekspozycja rzeźb Jana
Kocyana oraz dawnych przedmiotów życia codziennego, w sieni eksponowane
są dawne narzędzia bednarskie, kołodziejskie i stolarskie. Drugie
pomieszczenie pełni funkcje sali wystawowej dokumentując współczesny stan
twórczości ludowej, amatorskiej i profesjonalnej Beskidu Śląskiego. W
otoczeniu budynku odtworzono dawną pasiekę pszczelarską.

Aleja Gwiazd
Sportu

Aleja Gwiazd Sportu została utworzona dla upamiętnienia otwarcia skoczni
im. Adama Małysza w Wiśle Malince. Aleję tworzą pamiątkowe tablice
wykonane z brązu, wmurowane na głównym deptaku przy wiślańskim rynku
(Pl. Hoffa). Wszystkie tablice, które są, lub kolejne, które zostaną wmurowane,
będą poświęcone wybitnym sportowcom, których życiowe szlaki splotły się z
Wisłą.

Wiadukt Kolejowy
w Wiśle Łabajów

Powstał w latach 1931 – 1933, a jego budowniczym był inż. Ksawery
Goryanowicz. Wymiary wiaduktu: długość 120 m., wysokość: do 25 m.
Posiada siedem przęseł.

Zapora i zbiornik
na Jeziorze
Czerniańskim

Zbudowana w latach 1968 – 1973 jako zbiornik wody pitnej. Łączy wody
potoków Białej i Czarnej Wisełki. Parametry techniczne: pojemność 4.941.000
m3, wysokość tamy 30 m, długość 280 m. Tama oprócz swoich funkcji
użytkowych stanowi również atrakcję turystyczną, jako deptak spacerowy.

Kaskady Rodła na
Białej Wisełce –
Wisła Czarne

Najpiękniejszy zespół naturalnych progów wodnych na terenie Beskidów.
Wysokość wodospadów na Białej Wisełce waha się od 0,5 – 5 m. Nachylenie
koryta jest duże i wynosi od 8 do 10%. Dolne progi znajdują się w warstwach
istebniańskich. Można tu zobaczyć pięknie wyżłobione kotły erozyjne, czyli
przegłębienia skalnego koryta rzeki u podnóża wodospadów. Zbocza jarów
obok wodospadów porastają pomnikowe świerki i jodły w wieku ok. 170 lat.
Pod nimi występują piękne odnowienia naturalne świerka, jodły i buka.

Ciuchcie
turystyczne

Wiślańska Ciuchcia i Ciuchcia Martusia kursują pomiędzy najważniejszymi
atrakcjami turystycznymi Wisły. W wagonikach podawane są informacje
o mijanych obiektach oraz odwiedzanych miejscach.

Parki linowe

Izba Leśna na
Przysłopiu

Skocznia narciarska
im. Adama Małysza
w Wiśle Malince

Przygoda Park, w Centrum i Park Linowy Pasieki w Wiśle Głębce , to
powietrzne trasy z lin porozwieszanych pomiędzy drzewami tworzące
przeszkody o zróżnicowanym stopniu trudności.
Mieści się w starej leśniczówce z 1863 roku. Jest to najstarszy drewniany
budynek na terenie Wisły. W izbie można obejrzeć okazy roślin i zwierząt
z tutejszych lasów, trofea łowieckie oraz dawne narzędzia leśne. W jednym
z pomieszczeń prezentowane są przedmioty związane z turystyką oraz
bezpieczeństwem w górach.
Skocznia narciarska w Wiśle Malince powstała w 1933 roku i pierwotnie była
to skocznia drewniana. Po gruntownej modernizacji została otwarta w 2008
i wtedy to, nadano jej imię Adama Małysza. Skocznia w Malince, to druga co
do wielkości w Polsce. Parametry skoczni: punkt konstrukcyjny K 120,
wielkość HS 134, nawierzchnia – igelit, ilość miejsc na widowni – około
10.000, w tym siedzących 1.233. Skocznia posiada również wyciąg
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krzesełkowy, który jako atrakcja jest udostępniany turystom.

Staw kajakowy na
Jonidle

Niedawno zmodernizowany, stanowi atrakcyjne miejsce na spędzenie
wolnego czasu w Wiśle. Istnieje możliwość wędkowania oraz wypożyczenia
rowerku wodnego.

Skocznie
narciarskie w Wiśle
Łabajów

Trzy skocznie narciarskie K65 i K35, które powstały w 1931 r. oraz
dobudowana w 2012 roku skocznia „Witek” o punkcie konstrukcyjnym K17.
Obiekty nie posiadają igelitu.

Źródło: na podstawie danych ze strony internetowej www.wisla.pl

Oprócz wymienionych powyżej, na terenie Wisły funkcjonuje wiele punktów zapewniających
różne atrakcje takie jak: trasy rolkowe na Jonidle, quady, paintball, kręgle itp. Ponadto Wisła
oferuje dogodne warunki uprawiania górskiej turystyki konnej.
Na atrakcyjność turystyczną Wisły bardzo duży wpływ ma bogata oferta imprez, skierowanych
do wszystkich grup wiekowych. Największą imprezą sportową odbywającą się w Wiśle
o wymiarze międzynarodowym jest Puchar Świata w Skokach Narciarskich. Co roku na skoczni
im. Adama Małysza w Wiśle Malince o punkty do klasyfikacji generalnej pucharu świata
rywalizują najlepsi skoczkowie. W sezonie letnim na terenie Miasta Wisła, w latach 2010-2012
rozgrywał się największy w Polsce wyścig kolarski – Tour de Pologne. Wśród zawodów
sportowych na uwagę zasługuje również Mountain Bike Downhill, czyli rozgrywana na stokach
Stożka jedna z eliminacji Pucharu Polski w Kolarstwie Zjazdowym.
Wśród wydarzeń kulturalnych wyróżnia się Tydzień Kultury Beskidzkiej (TKB) będący
największym wydarzeniem folklorystycznym w Polsce i Europie. Ten dziewięciodniowy
festiwal przyciąga do Wisły rzesze turystów chcących na własne oczy zobaczyć występy
zespołów ludowych z różnych zakątków naszego globu. Historia TKB sięga 1964 roku, kiedy
zainaugurowano pierwszą odsłonę tego wydarzenia. Na dzień dzisiejszy jest to największy
festiwal folklorystyczny w Polsce i jeden z największych na świecie. W kalendarz wiślańskich
wydarzeń na stałe wpisały się również Festiwal Tańca Piotra Galińskiego oraz Beskidzki Piknik
Country. W poniższej tabeli zaprezentowano najważniejsze imprezy, organizowane w Wiśle.
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Tabela 13 Najważniejsze imprezy organizowane w Mieście Wisła

Nazwa imprezy

Charakterystyka

Puchar Świata
w Skokach
Narciarskich

Odbywająca się co roku na Skoczni Narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle
Malince najważniejsza impreza sportowa odbywająca się w Wiśle. Najlepsi
skoczkowie świata w styczniu walczą o punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu
Świata.

Letnie Grand Prix
w skokach
narciarskich

Odbywające się co roku na Skoczni Narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle
Malince zawody letniego Pucharu Świata. Najlepsi skoczkowie świata walczą
o punkty do klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix.

Tydzień Kultury
Beskidzkiej

Dni Wisły

TKB to jedna z największych i najstarszych imprez folklorystycznych w Europie
odbywająca się nieprzerwanie od 1964 roku. Wydarzenie ma miejsce
w wiślańskim amfiteatrze. Żywiołowa atmosfera ze względu na zasięg, czas
trwania, charakter, liczbę koncertów oraz liczbę widzów sprawia, że jest
to impreza nieporównywalna z żadną inną. Podczas TKB występują wykonawcy
z całego świata, a impreza odbija się szerokim echem w prasie i telewizji.
Rozmiar oraz europejska ranga imprezy przyczyniają się do promocji kultury
ludowej, a przy tym regionu, w którym ma miejsce. Dodatkowo podczas
wydarzenia odbywa się jarmark tradycyjnego rzemiosła.
Dwudniowa impreza, w ramach której odbywają się dożynki oraz doroczne
Święto Miodu. Podczas dożynek przez centrum miasta przetacza się barwny
korowód przedstawiający scenki rodzajowe związane z pracą na roli
i gospodarstwie. Po korowodzie na amfiteatrze odbywa się obrzęd dożynkowy,
a gazdowie tradycyjnie częstują kołoczem i miodulą. Równocześnie odbywa się
Święto Miodu. Na rynku w Wiśle swoje miody i inne specjały z ula prezentują
pszczelarze z Wisły i okolicznych miejscowości.

Beskidzki Piknik
Country

Wydarzenie organizowane w miesiącach wakacyjnych. Charakter imprezy godzi
muzykę country z folkiem górali beskidzkich. Na amfiteatrze prezentują się
zespoły z Polski oraz z zagranicy. Na czas trwania imprezy część Wisły
przeobraża się w Dziki Zachód, w którym każdy z gości może np. postrzelać z
broni pneumatycznej.

Mountain Bike
Downhill
na Stożku

Puchar Polski w Kolarstwie Zjazdowym odbywający się na stokach Stożka.
Konkurs skierowany jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców.

Samochodowy
Rajd Wisły
i samochodów
zabytkowych

Samochodowy Rajd Wisły to najważniejsza impreza rajdowa w regionie.
W zawodach startują rajdowcy z czołówki Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski. Wytyczona trasa rajdu prowadzi asfaltowymi drogami Wisły
i okolic. W trakcie trwania imprezy następuje także prezentacja i rajd pojazdów
zabytkowych.

Międzynarodowy
Rajd Narciarsko Pieszy „Ku
źródłom Wisły”

Rajd organizowany jest dla grup i turystów indywidualnych. Impreza ma na celu
propagowanie turystyki narciarskiej, pieszej, zapoznanie z Beskidem Śląskim,
zasadami bezpieczeństwa w górach oraz podtrzymanie wspólnoty turystycznej
pogranicza.
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Majówka

Pierwsza wiosenna impreza w Wiśle, podczas której Wiślańskie Centrum kultury
organizuje imprezy tematyczne. Co roku proponowany jest inny temat
przewodni. W ramach majówki odbywa się Rowerowy Rajd Retro.

Genryoku Cup –
Ogólnopolski
Turniej Kendo

Turniej skierowany do zawodników ze stopniami uczniowskimi. Wydarzeniu
towarzyszą inne atrakcje, takie jak: wystawy drzew bonsai, degustacja sushi,
wystawa broni oraz kimon.

Przegląd
Dziecięcych
Zespołów
Folklorystycznych

Dwudniowa impreza odbywająca się w amfiteatrze, podczas której prezentują
się zespoły folklorystyczne i kapele dziecięce (uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjaliści) z terenu województwa śląskiego. Publiczność ma okazję
podziwiać żywiołowość i wdzięk małych artystów.

Regionalny
Przegląd Orkiestr
Dętych OSP

Podczas przeglądu na wiślańskim amfiteatrze prezentują się orkiestry dęte oraz
mażoretki ochotniczych straży pożarnych. Jury wyłania najlepsze ekipy, które
kwalifikują się do przeglądu ogólnopolskiego.

Letni Festiwal
Tańca Piotra
Galińskiego

Warsztaty skierowane do amatorskich zespołów tanecznych. Co roku
zwieńczeniem tygodnia pracy tancerzy jest koncert finałowy w wiślańskim
amfiteatrze. Zespoły prezentują między innymi takie style jak: hip-hop, taniec
współczesny, jazz oraz tańce latynoamerykańskie.

Wiślańskie Dni
Muzyki
Organowej

Coroczne spotkania z muzyką organową, podczas których koncerty odbywają
wybitni polscy organiści. Koncerty odbywają się w Parafii EwangelickoAugsburskiej w Wiśle. Zainteresowanie tym rodzajem muzyki jest coraz większe
i z roku na rok przybywa jej słuchaczy.

Lato
z Filharmonią

Jedyna w swoim rodzaju okazja wysłuchania niezwykłych koncertów
instrumentalnych. Każdego roku do Wisły zapraszani są kompozytorzy z Polski
i innych krajów Europy. W amfiteatrze usłyszeć można zarówno znane
standardy muzyki klasycznej, jak i hity jazzowego i bluesowego brzmienia.

Puchar Radia Zet
w Beskidzkiej 5

Organizowana we wszystkich gminach Beskidzkiej 5 impreza propagująca
rodzinne spędzanie wolnego czasu na stoku narciarskim. Poza rodzinnym
slalomem na nartach, imprezie towarzyszą pokazy GOPR-u oraz szkolenia
dotyczące bezpieczeństwa na stoku. Dodatkowo dla wszystkich uczestników
przygotowane są inne zimowe atrakcje.

Międzynarodowy
Konkurs Pieśni
Ludowej

Impreza odbywa się we wrześniu i październiku, a jej uczestnikami mogą być nie
tylko dorośli, lecz również młodzież oraz dzieci. Celem konkursu jest prezentacja
śpiewu wraz z muzyką ludową, a przez to jej dokumentacja i ochrona. Zgodnie
z regulaminem, stałym elementem repertuaru wszystkich uczestników jest
jedna z pieśni patrona konkursu - Stanisława Hadyny

Sylwester na
rynku

Impreza organizowana na rynku w Wiśle. Wspólne przywitanie Nowego Roku
przez mieszkańców i gości. Imprezie towarzyszy spektakularny pokaz sztucznych
ogni.
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Oddział PTTK w Wiśle organizuje bezpłatne wycieczki górskie z przewodnikiem.
W wyznaczonych terminach na turystów indywidualnych czekają górscy
przewodnicy. Podczas przejść uczestnicy poznają przyrodę i kulturę Beskidu
Śląskiego.

Akcja Przewodnik
Czeka

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Wisły

Obsługą ruchu turystycznego zajmuje się Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miasta
Wisła zlokalizowane w Budynku Domu Zdrojowego oraz Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego
działające przy PTTK oddział Wisła, znajdujące się w Zameczku Habsburgów.
W Centrum Informacji Turystycznej można otrzymać materiały informacyjne na temat atrakcji
turystycznych gminy, a także bazy noclegowej i gastronomicznej. Bezpłatnie skorzystać można
również z komputera oraz Internetu. Pracownicy Informacji udostępniają wydawnictwa
i publikacje w formie folderów, przewodników, ulotek i planów gminy. Informacja Turystyczna
Miasta Wisła poza promocją własnego obszaru zajmuje się również promowaniem wśród
turystów sąsiednich gmin zrzeszonych w ramach Beskidzkiej 5.
Na poniższych wykresach zaprezentowano liczbę turystów korzystających z poszczególnych
punktów informacyjnych.
Wykres 16 Liczba turystów korzystająca z usług Centrum Informacji Turystycznej
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Źródło: na podstawie danych Centrum Informacji Turystycznej
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Wykres 17 Liczba turystów korzystających z usług BORT
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Źródło: na podstawie danych Biura Obsługi Ruchu Turystycznego/PTTK

Coraz większą popularnością wśród turystów cieszy się punkt Centrum Informacji
Turystycznej. W lipcu w latach 2012 i 2013 odwiedziło go dwukrotnie więcej turystów niż
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, co może być związane z lokalizacją punktów (CIT leży w
ścisłym centrum miasta). Okres najintensywniejszego ruchu turystycznego we wskazanych
podmiotach ma miejsce w okresie wakacyjnym, a szczyt sezonu przypada na sierpień. Udział
turystów zagranicznych korzystających z usług biur, w przypadku CIT wyniósł 2% w 2012 roku i
3% w 2013 roku, a dla BORT odpowiednio 1% i 4%.
W ostatnim piętnastoleciu największy rozgłos Wiśle przyniósł pochodzący stąd skoczek
narciarski Adam Małysz. Od początku XXI wieku to właśnie wokół jego osoby budowany był
wizerunek miejscowości, a sam sportowiec stał się magnesem przyciągającym w te strony całe
rzesze turystów.
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3.8 Rynek pracy
Rynek pracy w Wiśle tworzą przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora usług, zatrudniające
do 9 pracowników. Stanowią one aż 96% ogółu podmiotów gospodarki narodowej. Cechą
charakterystyczną wiślańskiego rynku pracy był spadek liczby zatrudnionych w latach
1996-2002, następnie wzrost do roku 2010, po czym nastąpił ponowny spadek liczby
pracujących w 2012 roku (dotyczy pracujących kobiet).
Wykres 18 Pracujący w Wiśle w latach 1995-2012
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Źródło: GUS

Obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Wiśle zajmuje się właściwy dla regionu
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie. Tendencje związane z liczbą osób bezrobotnych w Wiśle
wpisują się w trendy podregionu bielskiego oraz wojewódzkie. W latach 2005-2008, dzięki
intensywnemu wzrostowi gospodarczemu i licznym inwestycjom prowadzonym w Polsce,
liczba bezrobotnych systematycznie spadała. Następne lata to okres załamania gospodarczego
na całym świecie, któremu także poddała się polska gospodarka, którego efektem jest
przyrost liczby osób bezrobotnych w kolejnych latach.
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Wykres 19 Stopa bezrobocia w latach 2003-2013[%]
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Na kolejnym wykresie przedstawiono odsetek osób bezrobotnych z podziałem na płeć (udziały
kobiet i mężczyzn obliczono na podstawie udziału bezrobotnych zarejestrowanych kobiet /
mężczyzn w liczbie kobiet / mężczyzn w wieku produkcyjnym). Uwagę zwraca zdecydowanie
niższy odsetek bezrobotnych kobiet niż mężczyzn Prawdopodobnie jest to związane
z turystycznym charakterem miejscowości i większym zapotrzebowaniem na pracowników
w sektorze usług.
Począwszy od roku 2009 do roku 2012, udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie osób
w wieku produkcyjnym Wiśle corocznie wzrastał o 1 punkt procentowy. Ostatnie dostępne
dane z roku 2013 wskazują, iż w Wiśle jest 597 zarejestrowanych osób bezrobotnych.

7

Dla Miasta Wisła obliczono na podstawie udziału bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym
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Wykres 20 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym [%]
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Źródło: GUS
Tabela 14 Liczba osób pracujących i bezrobotnych z podziałem na płeć

ogółem
pracujący
ogółem
pracujący
mężczyźni
pracujące
kobiety
bezrobotni
ogółem
bezrobotni
mężczyźni
bezrobotne
kobiety

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1629

1949

2027

2081

2317

2353

2464

2496

2134

2222

b.d

719

861

880

868

979

1009

1144

1131

799

853

b.d

910

1088

1147

1213

1338

1344

1320

1365

1335

1369

b.d

731

711

661

542

367

262

375

451

520

590

597

403

377

345

298

216

153

217

262

306

344

354

328

334

316

244

151

109

158

189

214

246

243

Źródło: GUS i PUP w Cieszynie
Tabela 15 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym w Wiśle

rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Udział ogółem
[%]

10,4

10,1

9,3

7,7

5,2

3,7

5,3

6,3

7,3

8,3

8,5

mężczyzn [%]

11,3

10,6

9,7

8,4

6,1

4,3

6,0

7,1

8,3

9,3

9,7

kobiet [%]

9,5

9,6

9,0

6,9

4,3

3,1

4,6

5,5

6,2

7,2

7,3

Źródło: GUS
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Struktura wiekowa bezrobotnych wskazuje na największy udział osób w dwóch grupach
wiekowych: 25-34 oraz 35-44. Porównując wartości w tych grupach wiekowych można
odnotować niewielki spadek liczby osób bez pracy w 2013 roku (względem roku 2012): w
grupie wiekowej 25-34 jest to spadek o 1% a w grupie 35-44 wynosi on 2%.
Tabela 16 Struktura wiekowa bezrobotnych wraz z podziałem na płeć w latach 2010-2013

wiek
18 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 59
60 – 64
razem

2010
m
46
63
50
57
31
14
261

2011
k
41
58
41
43
8
191

m
66
74
50
58
35
23
306

2012
k
42
58
44
55
15
214

m
72
77
63
73
39
20
344

2013
k
49
72
56
46
23
246

m
63
73
71
68
43
36
354

k
43
72
64
43
21
243

Źródło: PUP Cieszyn

Pod względem poziomu wykształcenia wiślańskich bezrobotnych, najliczniejszą grupę
stanowią osoby legitymujące się wykształceniem zasadniczym zawodowym. Ważnym
spostrzeżeniem wydają się także proporcje osób deklarujących wykształcenie wyższe
i zawodowe. W 2013 roku w województwie śląskim bezrobotnych z wykształceniem
zasadniczym zawodowym było ponad dwukrotnie więcej niż osób z wykształceniem wyższym.
Dla Wisły wskaźnik jest ponad 3 krotnie wyższy. Liczba osób bezrobotnych legitymująca się
wykształceniem wyższym w 2013 roku była aż o 1,55 razy wyższa niż w 2010 roku.
Tabela 17 Struktura wykształcenia bezrobotnych wraz z podziałem na płeć w latach 2010-2013

wykształcenie

2010

2011

2012

2013

m

k

m

k

m

k

m

k

wyższe

10

30

22

25

18

27

21

41

policealne i średnie zawodowe

46

59

57

56

55

70

60

69

średnie ogólnokształcące

14

16

22

29

28

38

34

28

zasadnicze zawodowe

101

53

114

66

133

70

131

69

gimnazjalne i poniżej

90

33

91

38

110

41

108

36

Razem

261

191

306

214

344

246

354

243

Źródło: PUP Cieszyn
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Szczegółowe dane dotyczące zarejestrowanych bezrobotnych w 2013 roku przestawiano
w poniższej tabeli.
Tabela 18 Bezrobotni zarejestrowani w PUP
czas pozostawania
udział
bez pracy
[%]
wiek
(w m-cach)

udział
[%]

wykształcenie

udział
[%]

do 1

9,8

18-24

17,9

wyższe

10,5

1-3

20,8

25-34

24,5

policealne i średnie zawodowe

21,8

3-6

17,1

35-44

22,8

średnie ogólnokształcące

10,5

6-12

14,4

45-54

18,8

zasadnicze zawodowe

33,8

12-24

19,3

55-59

10,8

gimnazjalne i poniżej

24,5

powyżej 24

19,6

60-64

6,1

Źródło: PUP Cieszyn

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie prowadzi szereg form mających na celu aktywizację,
wsparcie oraz podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych mieszkańców Miasta Wisły. Pomoc
bezrobotnym zapewnia także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W latach 2008-2013 przy
wsparciu finansowym Unii Europejskiej wartość projektów związanych z aktywizacją społeczną
i zawodową wyniosła 832 952,09 złotych.
Ogółem w tym okresie działaniami indywidualnymi objęto 110 osób w tym: 37 osób
niepełnosprawnych. Z ogólnej liczby uczestniczących w projekcie, 54 to osoby bezrobotne
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zaś 56 osób to nieaktywne zawodowo.
Spośród 89 kobiet i 121 mężczyzn uczestniczących w projekcie 21 osób to osoby w wieku do
24 roku życia.
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3.9 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
Rosnący poziom bezrobocia oraz postępujący proces starzenia się wiślańskiego społeczeństwa
wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniej pomocy społecznej ze strony miasta.
Jednostką odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego w Wiśle jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2012 roku z pomocy środowiskowej korzystały 782 osoby z
329 gospodarstwach domowych, co stanowiło 6,9 % ludności Wisły. Linia trendu na
poniższym wykresie wskazuje, że mimo kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2008
roku liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy miasta do 2010 malała, po czym
nastąpił wzrost.
Wykres 21 Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej w Wiśle w latach 2008-2012
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Źródło: GUS

W 2012 roku 341 gospodarstw skorzystało z zasiłku rodzinnego, obejmując 30,7% osób
do 17 roku życia. Trzeba zaznaczyć, że liczba rodzin korzystających z tej formy pomocy
regularnie spada (w 2008 roku liczba rodzin objętych pomocą wynosiła 510). Na tle innych
gmin w Polsce, w kategorii liczba osób objętych pomocą społeczną w 2012 roku, Wisła zajęła
953. pozycję. Poniższy wykres prezentuje lokaty w kolejnych latach. Względem roku 2008
Miasto Wisła przesunęło się w rankingu o aż 133 pozycje.
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Wykres 22 Pozycja Wisły w rankingu gmin w Polsce –liczba osób korzystających z pomocy społecznej
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Źródło: GUS

Opieką zdrowotną mieszkańców w 2012 roku zajmowało się 6 przychodni niepublicznej opieki
zdrowotnej, udzielono 64 999 porad lekarskich (859 lokata na tle innych gmin w Polsce).
Możliwość zakupu medykamentów gwarantowało 5 ogólnodostępnych aptek.
Wykres 23 Liczba niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (1995-2012)
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Źródło: GUS
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3.10 Oświata
Na terenie gminy Wisła w 2012 roku funkcjonowało 5 przedszkoli, z czego 4 prowadzone były
przez samorząd gminny. Placówki przedszkolne zapewniały miejsce dla 192 dzieci, według
danych GUS uczęszczało do nich 183 dzieci. Odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną
w wieku 3-5 lat w 2012 roku kształtował się na poziomie przeciętnym, obejmował 70,2%
dzieci (średnia w powiecie cieszyńskim wynosiła 72,6% a województwie śląskim 74,4%).
W lutym 2014 roku oferta miasta w zakresie opieki przedszkolnej została poszerzona
o Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Smyk". Można, zatem uznać,
iż zagwarantowana opieka przedszkolna jest wystarczająca względem potrzeb mieszkańców.
Przedszkola publiczne:
− Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 – Przedszkole nr 1,
− Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 – Przedszkole Integracyjne,
− Przedszkole nr 2,
− Przedszkole nr 3
Niepubliczne placówki przedszkolne:
− Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las",
− Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe "Mały Smyk",
Gmina prowadzi 5 szkół podstawowych:
− Zespołu Szkół nr 1 – Szkoła Podstawowa nr1,
-

Szkoła Podstawowa nr 2. im Adama Mickiewicza,

-

Zespół Szkolno – Przedszkolnynr2 – Szkoła Podstawowa nr 3,

− Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Seniora
Franciszka Michejdy,
− Szkoła Podstawowa nr 5.
Gimnazjum:
− Zespół Szkół nr 1 – Gimnazjum nr 1.
W ramach placówek ponadgimnazjalnych:
− Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Władysława Reymonta (Zasadnicza
szkoła zawodowa / technikum),
− Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha (liceum / liceum dla dorosłych).
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Inne placówki oświatowe:
− Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Cieszynie. Filia w Wiśle,
− Społeczne Ognisko Muzyczne im. J. Drozda.
Tabela 19 Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne w Mieście Wisła

system edukacyjny
w Gminie Wisła

jednostka

2009

2010

2011

2012

szkolnictwo podstawowe
obiekty

szt.

5

5

5

5

pomieszczenia

54

54

54

55

szt.

30,00

30,00

31,00

31,00

uczniowie

osoba

635

611

629

630

absolwenci

osoba

109

109

104

96

pomieszczenia szkolne
oddziały w szkołach

szkolnictwo gimnazjalne (gimnazja ogółem)
obiekty

szt.

1

2

2

2

pomieszczenia

18

23

24

23

szt.

13,00

14,00

15,00

15,00

uczniowie

osoba

297

281

285

281

absolwenci

osoba

118

116

87

81

pomieszczenia szkolne
oddziały w szkołach

szkolnictwo zasadnicze zawodowe
obiekty

szt.

1

1

1

1

pomieszczenia

b.d

b.d

b.d

b.d

szt.

2,00

2,00

2,00

1,00

uczniowie

osoba

46

49

45

27

absolwenci

osoba

32

17

23

20

pomieszczenia szkolne
oddziały w szkołach

szkolnictwo ponadgimnazjalne zawodowe i artystyczne
obiekty

szt.

1

1

1

1

pomieszczenia

23

23

23

17

szt.

16,00

15,00

15,00

14,00

uczniowie

osoba

430

400

366

355

absolwenci

osoba

142

99

112

77

pomieszczenia szkolne
oddziały w szkołach

szkolnictwo ogólnokształcące dla młodzieży
obiekty

szt.

1

1

1

1

pomieszczenia

12

12

12

12

szt.

11,00

12,00

11,00

9,00

uczniowie

osoba

261

278

264

227

absolwenci

osoba

84

76

84

92

pomieszczenia szkolne
oddziały w szkołach

Źródło: GUS
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Poniższe zestawianie prezentuje współczynnik skolaryzacji netto, czyli stosunek liczby osób
uczących się na danym poziomie kształcenia do ogólnej liczby ludności w odpowiednim wieku
dla danego etapu kształcenia. Wyniki Miasta Wisła w przypadku szkolnictwa podstawowego
są zbliżone do średniej wojewódzkiej i powiatowej. Natomiast wskaźnik skolaryzacji w
szkolnictwie na poziomie gimnazjalnym jest zdecydowanie niższy. Mimo słabego wyniku, w tej
kategorii odnotowuje się wzrost, co stanowi dobrą prognozę na przyszłość.
Tabela 20 Współczynnik skolaryzacji netto [w %] w latach 2009-2012 – porównanie

obszar

2009

2010

2011

2012

szkoły podstawowe

97,51

92,99

93,71

94,38

gimnazja

74,35

74,25

79,83

80,29

szkoły podstawowe

97,85

96,24

96,12

94,40

gimnazja

95,83

95,33

95,13

93,31

szkoły podstawowe

95,83

95,69

95,45

95,08

gimnazja

92,97

93,08

92,72

92,36

Miasto Wisła

powiat cieszyński

województwo śląskie

Źródło: GUS

Kolejna tabela przedstawia osiągnięcia uczniów z poszczególnych szczebli kształcenia na tle
województwa śląskiego.
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Tabela 21 Wyniki egzaminów po szkole podstawowej w Wiśle na tle województwa

2010

2011

2012

2013

liczba
zdających

średni
wynik
[%]

liczba
zdających

średni
wynik
[%]

liczba
zdających

średni
wynik
[%]

liczba
zdających

średni
wynik
[%]

Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Pawła
Stalmacha w Wiśle

24

25,3

30

22,90

23

22,91

29

20,6

Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Adama
Mickiewicza
w Wiśle

17

27,3

15

23,73

14

21,93

7

22,4

Szkoła Podstawowa
nr 3 im. Bolesława
Prusa w Wiśle

29

29,6

21

26,48

14

22,07

21

26,3

Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Ks. Seniora
F. Michejdy

26

25,5

21

22,62

26

22,58

27

20,8

Szkoła Podstawowa
nr 5 w Wiśle

14

21,9

13

25,15

16

20,19

18

25,1

woj. śląskie

średni wynik
[%]

średni wynik
[%]

średni wynik
[%]

średni wynik
[%]

24,4

24,9

22,6

23,5

szkoła

wyniki
w województwie
śląskim
Źródło: OKE Jaworzno

Analizując wyniki tzw. egzaminu szóstoklasisty należy zwrócić uwagę, iż wyniki wiślańskich
szkół podstawowych w ciągu ostatnich 4 lat w większości są bliskie średniej wojewódzkiej a
niejednokrotnie przewyższają ją. Szczególnie na tle województwa wyróżniają się wyniki
szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 3, gdzie w kolejnych latach za wyjątkiem roku 2012
wyniki uczniów przewyższały średnią wojewódzką.
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Tabela 22 Wyniki egzaminu gimnazjalnego na tle województwa
2010

szkoła

2011

2012

2013

liczba
zdających

średni
wynik
[%]

liczba
zdających

średni
wynik
[%]8

liczba
zdających

średni
wynik
[%]

liczba
zdających

średni
wynik
[%]

114

33,9

85

24,27

80

58,25

94

61

Gimnazjum nr
1 w ZS nr 1
w Wiśle
woj. śląskie

średni wynik
[%]

średni wynik
[%]

średni wynik
[%]

średni wynik [%]

wyniki w
województwie
śląskim

24,4

24,9

55,9

56,43

Źródło: OKE Jaworzno

Wyniki egzaminów wiślańskich gimnazjalistów także przewyższają średnią wojewódzką
(za wyjątkiem 2011 roku). Największą różnicę odnotowano w 2010 roku.
Wyniki egzaminów maturalnych w wiślańskich szkołach zbliżone są do średniej wojewódzkiej.
Uwagę zwraca blisko 10% różnica w wynikach z matury z języka polskiego w 2012 roku
na korzyść uczniów z wiślańskiego Technikum względem wyników wojewódzkich.
Poniższa tabela prezentuje wyniki egzaminów dojrzałości.

8

Średnia z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej
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Tabela 23 Wyniki egzaminów maturalnych na tle województwa
2010
wyszczególnienie

Technikum w Zespole
Szkół GastronomicznoHotelarskich im.
W. Reymonta
Liceum Ogólnokształcące
im. Pawła Stalmacha

liczba
zdających

średni
wynik
z języka
polskiego
[%]

średni
wynik z
matematyki
[%]

liczba
zdający
ch

średni wynik
z języka
polskiego [%]

średni wynik
z matematyki
[%]

99

70,2

65,6

109

64,3

55,2

76

67,2

65,1

83

64,7

52

wyniki w woj. śląskim

68,76

rok
Technikum w Zespole
Szkół GastronomicznoHotelarskich im.
W. Reymonta
Liceum Ogólnokształcące
im. Pawła Stalmacha
wyniki w woj. śląskim

2011

58,61

61,53

2012

49,47
2013

77

71,55

56,9

94

62,45

53,7

89

65,35

68,7

83

66,45

63,7

63,48

57,63

61,91

59,43

Źródło: OKE Jaworzno

Rozbudowany system szkolnictwa wymaga szczególnej opieki administracyjnej i rachunkowej.
W ramach jednostek organizacyjnych gminy, w latach 90. powołano Miejski Zespół
Ekonomiczno – Administracyjny Szkół (MZEAS). Przedmiotem działalności MZEAS jest
prowadzenie obsługi finansowo – księgowej i administracyjnej Zespołu, placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę oraz wykonywanie innych zadań powierzonych
przez organy gminy. Zespół spełnia funkcje pomocniczo – wykonawcze, nadzorujące i
koordynujące w stosunku do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę i współdziała na
bieżąco z dyrektorami szkół i przedszkoli odnośnie całości problematyki oświatowej w gminie9.

9

Na podstawie statutu MZEAS wraz z późniejszymi zmianami, bip.wisla.pl.
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3.11 Publiczne instytucje kultury
Na terenie Wisły funkcjonuje jedna Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia, której księgozbiór
w 2012 roku wynosił 35 208 woluminów. Z usług biblioteki skorzystało 1 919 osób dokonując
33 907 wypożyczeń, co w porównaniu z rokiem poprzednim, daje znaczny wzrost: w 2012
liczba wypożyczeń wyniosła 26 209. Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań instytucji
należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych
utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów
dotyczących miasta i jego społeczności;
2. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu
uzależnień i patologii społecznej;
3. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na
terenie miasta. Współpraca z Biblioteką Powiatową w zakresie organizacji sprawnej
sieci informacji na terenie całego powiatu;
4. Udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
prowadzenie

wymiany

bibliotecznej

z

uwzględnieniem

potrzeb

wszystkich

mieszkańców miasta, bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny,
narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych;
5. Tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych,
bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych;
6. Udostępnianie Internetu, jako nowoczesnego źródła informacji;
7. Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę,
i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego;
8. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra
mieszkańców miasta i użytkowników Biblioteki;
9. Ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów
współczesności.
Ponadto, w Bibliotece organizowany jest szereg wydarzeń, przede wszystkim o charakterze
popularyzatorskim, etnograficznym i naukowym. Spotkania autorskie, slajdowiska, spotkania
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grup dyskusyjnych, spotkania naukowe poświęcone lokalnemu kolorytowi, wystawy; to tylko
niektóre z form uczestnictwa w kulturze proponowane przez wiślańską bibliotekę. W 2013
roku według kalendarza imprez odbyły się następujące wydarzenia:
− Spotkanie autorskie z pisarzem Łukaszem Dębskim,
− Wiślańskie zwyczaje godowe dawniej i dziś – spotkanie grupy dyskusyjnej,
− Wiślańska gwara – martwa czy żywa? – sesja popularno-naukowa,
− „Wiślańskie nazwy miejscowe, przydomki i przezwiska” - spotkanie grupy dyskusyjnej,
− Wiślanki na cieszyńskim szlaku kobiet - spotkanie z autorką Władysławą Magierą,
− Wiślańskie zwyczaje Wielkanocne dawniej i dziś - spotkanie grupy dyskusyjnej ,
− Slajdowisko pt. Powitanie wiosny – spotkanie z przewodnikiem Stefanem Dorockim,
− Tydzień Bibliotek pod hasłem Biblioteka dla kreatywnych – cykl imprez bibliotecznych,
Należy także zauważyć, że przestrzeń biblioteki wykorzystywana jest zdecydowanie częściej
w sezonie zimowo-wiosennym (grudzień – marzec) niż letnim.
W zakresie instytucji kultury, na obszarze miasta funkcjonuje również Wiślańskie Centrum
Kultury (WCK). Do statutowych zadań jednostki należy:
1. Organizowanie różnych form działalności kulturalno-artystycznej na terenie gminy
Wisła;
2. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
3. Stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rękodzieła
ludowego i artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów itp.;
4. Nadzorowanie w gminie Wisła działalności rozrywkowo-artystycznej;
5. Prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej;
6. Współdziałanie z organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta w zakresie
lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
7. Koordynowanie działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez
kulturalnych;
8. Organizowanie lub współorganizowanie imprez o charakterze filmowym poprzez
rozpowszechnianie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań w zakresie
kinematografii;
9. Organizacja oraz współorganizacja festiwali;
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10. Wydawanie gazety „Echo Wisły” poprzez gromadzenie informacji i materiałów,
przygotowanie ich do druku oraz dystrybucja;
11. Organizowanie lub współorganizowanie imprez rekreacyjno – kulturalnych.
WCK wraz z przyległą infrastrukturą (Amfiteatr im. St. Hadyny, Plac B. Hoffa, Dom Zdrojowy),
co roku organizuje szereg imprez kulturalnych o zróżnicowanym charakterze. Były to między
innymi: Sylwester, Wiślański Jarmark Świąteczno-Noworoczny, Uroczyste wręczenie numerów
startowych zawodnikom Pucharu Świata w Skokach Narciarskich, II Wiślański Narciarski Bieg
Retro, II Wiślańskie Szkubaczki, Święto Pieczeni Zbójnickiej, Lato z Filharmonią czy też Dni
Wisły, Dożynki. W 2013 roku Wiślańskie Centrum Kultury gościło ponad 35 wydarzeń
kulturalnych (co daje blisko 3 imprezy miesięcznie).
Ważne miejsce wśród publicznych instytucji kultury zajmuje także Muzeum Beskidzkie
im. A. Podżorskiego, będące od początku istnienia oddziałem Muzeum w Cieszynie
– powiatowej instytucji kultury. Co ciekawe, wiślańskie muzeum zostało otwarte podczas
I edycji największej imprezy kulturalnej w regionie – Tygodnia Kultury Beskidzkiej w 1964 roku.
Dane GUS wskazują, iż liczba odwiedzin tej instytucji kultury znacząco wzrosła – porównując
liczbę odwiedzin między 2009 a 2012 rokiem odnotowano 40% wzrost. W celu wypełniania
swych zadań Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury z
zakresu archeologii, etnografii, fotografii, historii, literatury, sztuki i techniki, prowadzi
badania naukowe i działalność oświatową w zakresie wymienionych dyscyplin, a także
współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami
o podobnych celach10. Oprócz działalności wystawienniczej i konserwatorskiej muzeum
organizuje także inne wydarzenia, między innymi pokazy rzemiosła dawnego.
Poza wymienionymi instytucjami istotnymi jednostkami pełniącymi funkcje kulturalne są
także: OSP, Szkoły, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Wiśle Centrum oraz niektóre hotele i
ośrodki.

10

Na podstawie statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego, www.bip.muzeumcieszyn.pl
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3.12 Sport
Usytuowanie Wisły w dolinach gór oraz otoczenie przyrodnicze sprawia, że miejsce to
świetnie nadaje się do uprawiania sportu – zarówno zawodowo jak i amatorsko. Nie bez
znaczenia jest nasycenie obszaru miasta bogatą infrastrukturą sportową.
Najliczniejszymi elementami zaplecza sportowego są urządzenia i obiekty związane ze
sportami zimowymi. Na terenie Wisły znajduje się 6 skoczni narciarskich w 3 różnych
lokalizacjach:
− Wisła Malinka – skocznia im. Adama Małysza o punkcie konstrukcyjnym K-120. Historia
skoczni sięga 1933 roku, a jej pierwszym rekordzistą był Mieczysław Kozdruń, który
oddał skok na odległość 41 metrów. Początkowo cała konstrukcja skoczni była
drewniana. Pierwsza modernizacja obiektu nastąpiła w roku 1953 a na przełomie lat
60. i 70. obiekt przechodził kolejną gruntowną modernizację. Po rozbudowie skoczni
odbyło się na niej wiele konkursów w międzynarodowej obsadzie. 23 lutego 2001 roku
odbyły się ostatnie na tym obiekcie zawody – Mistrzostwa Polski Seniorów. Wtedy to
padł ostatni rekord na „starej” Malince, który ustanowił, skokiem na 112,5 metra,
Wojciech Skupień. 28 października 2003 roku na rynku w Wiśle odbyła się uroczystość
podpisania aktu erekcyjnego pod budowę „nowej” skoczni. Prace budowlane ruszyły
już w listopadzie 2004 a obiekt oddano do użytku 26 września 2008 roku, podczas
Letnich Mistrzostw Polski w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej na igelicie.
Skocznia otrzymała imię Adama Małysza, legendarnego skoczka pochodzącego z Wisły.
Obecnie jest areną imprez sportowych o randze Pucharu Świata oraz wielką atrakcją
turystyczną Perły Beskidów. Obiekt wyposażony jest w nawierzchnię igelitową,
sztuczne oświetlenie oraz wyciąg krzesełkowy, którego użytkują także turyści piesi
korzystający z pobliskich szlaków turystycznych.
− Wisła Łabajów – dwie skocznie o punktach konstrukcyjnych K-35 oraz K-65. Skocznie
posiadają oświetlenie i bywają wykorzystywane przez polską kadrę seniorów do celów
treningowych. Zdecydowanie częściej rozgrywają się tu zawody dla młodzieży
np. LOTOS Cup lub konkurencje będące częścią zawodów multidyscyplinarnych
np. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Skocznia powstała w 1931 roku i niestety jej
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aktualne usytuowanie nie jest korzystne (podczas zawodów występuje konieczność
zamknięcia drogi dla ruchu samochodowego).
− Wisła Centrum – trzy skocznie o punktach konstrukcyjnych K-17, K-23, K-40. Skocznie
zostały wybudowane w latach 1962-1964 i niestety przez długi czas pozostawały
nieremontowane i niemodernizowane, stopniowo popadały w ruinę pełniąc funkcję
raczej atrakcji turystycznej aniżeli obiektu sportowego. Aktualnie jest prowadzony
remont skoczni w ramach, którego obszar zostanie na nowo zagospodarowany
i ogrodzony. Dodatkowo powstaną nowe platformy trenerskie i nowa wieża
sędziowska. Ponadto na nowo zostaną utworzone zeskoki, a same skocznie będą
posiadały ceramiczne tory, podnoszone belki startowe i przeźroczyste bandy od strony
platform trenerskich. Remont kompleksu jest współfinansowany ze środków
samorządu województwa śląskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Oprócz skoczni narciarskich na terenie Wisły znajduje się 18 ośrodków narciarskich,
z czego 5 dysponuje kolejkami linowymi:
− Cienków – 1 000 m długości i przepustowości 2 200 osób,
− Klepki – 600 m długości i przepustowości 1 850 osób,
− Nowa Osada – 960 m długości i przepustowości 1 850 osób,
− Soszów – 815 m długości i przepustowości 2 400 osób,
− Stożek – 800m długości i przepustowości 1 200 osób.
Pozostała część to przede wszystkim wyciągi orczykowe i talerzykowe niezależne bądź
towarzyszące wymienionym wcześniej kolejom linowym.
Ważnym obiektem sportowym jest także Ośrodek Sportowy PZSN START. Na terenie
ośrodka znajduje się bogata infrastruktura umożliwiająca trening sportowców
do Olimpiad, Paraolimpiad i innych zawodów. W obrębie ośrodka znajdują się:
− sala do gier zespołowych (piłka nożna, ręczna, koszykówka, siatkówka)
o wymiarach 28 x 18 m,
− sala sportowa specjalistyczna (boks, zapasy, szermierka) o wymiarach 24 x 12
m,
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− basen kryty rekreacyjno-rehabilitacyjny (z dwoma jakuzzi i wodospadem)
o wymiarach 16 x 4 m,
− basen odkryty z brodzikiem o wymiarach 50x50 m.
Oprócz powyższych elementów zaplecza sportowego w Wiśle znajduje się także Orlik 2012
– ogólnodostępny obiekt do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki o następujących wymiarach:
boisko do piłki nożnej – 30 m x 60 m, boisko wielofunkcyjne – 19m x 32 m.
Kolejny ważny obiekt to kompleks rekreacyjny „Jonidło”, w którym znajduje się boisko
do siatkówki plażowej, dwie trasy rolkowe (do wykorzystania przez narciarzy biegowych zimą),
biegnące wokół boiska i stawu oraz ścianka treningowa do piłki nożnej. Ponadto Wiśle
Obłaziec znajduje się boisko do piłki nożnej i koszykówki z nawierzchnią trawiastą i asfaltową,
a w centrum miasta, w parku im. Kopczyńskiego usytuowane jest boisko wielofunkcyjne
Poza wymienionymi obiektami przy większości szkół znajdują się także zmodernizowane
boiska i sale gimnastyczne, niektóre z nich dysponują nawierzchnią z tartanu lub tetratouru.
Większość można wynająć, a ceny wahają się między 10 a 46 zł za godzinę użytkowania.
Wymienione obiekty i miejsca przyciągają wiele imprez sportowych, także o zasięgu
międzynarodowym. W roku 2014 odbędą się między innymi „Diverse Downhill Contest 2014”
międzynarodowe zawody UCI, klasa C1 w zjeździe na rowerze "downhill", „Beskidzka 160
Na Raty” ultramaraton biegów górskich przebiegający szlakami górskimi w Beskidzie Śląskim,
i rozgrywki ligowe IV ligi w piłce nożnej.
Na obszarze Wisły funkcjonują dwa kluby sportowe:
− Klub Sportowy Wisła – początki istnienia klubu sięgają 1953 roku, powołano wówczas
Koło Sportowe „Start” przy Spółdzielni Pracy 1 Maja Ustroń-Wisła i rzemieślników
Wisły, z inicjatywy Rudolfa Kowali. W latach 50 równolegle z działalnością sportową
rozpoczęto budowę ośrodka sportowego „Start”, a w 1975 roku między innymi dla
klubu wybudowano boisko na terenie starej żwirowni Jonidło. Klub w swojej 61 letniej
tradycji prowadził i wciąż prowadzi liczne sekcje obejmujące zróżnicowane dyscypliny
sportowe:
o

sekcja skoków narciarskich i kombinacji norweskich,

o

sekcja narciarstwa biegowego,

o

sekcja alpejska,
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o

sekcja tenisa ziemnego (zamknięta w 1992r.),

o

sekcja piłki siatkowej (zawieszona w 1980r.),

o

sekcja piłki nożnej,

o

sekcja zjazdu rowerowego,

o

sekcja kolarstwa górskiego (zawieszona w 2002 r.),

o

sekcja szachowa (zamknięta w latach 70).

Najbardziej rozbudowanymi sekcjami są zdecydowanie sekcja piłkarska oraz sekcja
skoków narciarskich. W wiślańskim klubie rozpoczynali swoją karierę między innymi:
Adam Małysz (4 zwycięstwa w Pucharze Świata pięciokrotnie na podium Pucharu
Świata, 6 miejsce Mistrzostw Świata K90, 6 miejsce w drużynie Mistrzostw Świata,
Mistrz Polski K85, K120, oraz w drużynie na K85, medalista olimpijski, członek kadry
"A") i Piotr Żyła (Wice Mistrz Świata Juniorów w drużynie, 13 miejsce indywidualnie
Mistrzostw Świata, Mistrz Polski w drużynie K85, Mistrz Polski Juniorów OOM
indywidualnie i w drużynie, członek kadry "A"). Klub piłkarski także święcił swoje
sukcesy plasując się zazwyczaj między Klasą A i B, skupiając liczną rzeszę wiernych
kibiców. Należy nadmienić, że klub corocznie organizuje, cieszące się ogromną
popularnością, Turnieje Dolin o Puchar Burmistrza Miasta Wisły. W każdych zawodach
startuje 12 – 14 zespołów z poszczególnych dolin skupiając około 200 zawodników11.
− Uczniowski Klub Sportowy Centrum – uczniowski klub sportowy swoją działalność
skupia przede wszystkim wokół sportów walki – judo i ju-jitsu. Zawodnicy regularnie
biorą udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Ponadto
w ramach klubu funkcjonuje sekcja koszykówki dziewcząt.
Strukturę klubów przedstawia poniższa tabela. Zanotowano znaczny wzrost liczby członków
klubów względem 2008 roku.

11

Na podstawie www.wisla.ustronianka.com.pl oraz www.wisla-ustronianka.futbolowo.pl
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Tabela 24 Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS w Wiśle

sport w gminie Wisła

jedn.

2008

2012

szt.

2

2

członkowie

osoba

56

199

ćwiczący ogółem

osoba

56

147

ćwiczący mężczyźni

osoba

33

119

ćwiczące kobiety

osoba

23

28

ćwiczący do lat 18 ogółem

osoba

46

110

ćwiczący do lat 18 chłopcy

osoba

28

85

ćwiczący do lat 18 dziewczęta

osoba

18

25

szt.

3

3

trenerzy

osoba

2

2

instruktorzy sportowi

osoba

3

6

inne osoby prowadzące zajęcia

osoba

2

2

kluby

sekcje sportowe

Źródło: GUS

Doskonała baza noclegowa oraz sportowa przyciąga do Wisły wiele firm organizujących
sympozja, konferencje i spotkania branżowe, których uczestnicy w ramach organizowanych
spotkań korzystają z wiślańskiej infrastruktury sportowej.

3.13 Infrastruktura techniczna
Infrastrukturę miasta można ująć w dwie podstawowe kategorie:
− infrastrukturę służącą komunikacji,
− infrastrukturę służącą zaopatrzeniu w media.
Infrastruktura drogowa w Wiśle jest w dobrym stanie, ale wymaga ciągłego rozwoju
i usprawnienia ze względu na niewystarczającą przepustowość (zwłaszcza w trakcie szczytu
komunikacyjnego i weekendów) oraz rosnącą liczbę pojazdów samochodowych. Układ
drogowy w rejonie Wisły tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe oraz drogi miejskie
i zakładowe.
Drogi wojewódzkie:
–

nr 941 Wisła – Ustroń, która w Skoczowie otrzymuje kategorię drogi krajowej nr 81
w relacji Skoczów – Żory – Katowice,
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–

nr 941 Wisła – Istebna,

–

nr 942 Wisła – Szczyrk – Bielsko Biała.

Drogi powiatowe:
–

2670S – ul. Bukowa,

–

2671S – ul. Jawornik,

–

2672S – ul. Dziechcinka,

–

2673S – ul. Turystyczna,

–

2674S – ul. Zameczek,

–

2675S - ul. Czarne,

–

2676S – ul. Gościejów,

–

2677S – ul. Olimpijska,

–

2678S – ul. Górnośląska,

–

2679S – ul. Konopnickiej,

–

2680S – ul. Willowa,

–

2681S – ul. 11-go Listopada,

–

2682S – ul. Dworcowa.

Drogi miejskie to sieć ulic wewnętrznej obsługi terenów zainwestowanych oraz układ dróg
prowadzących do poszczególnych przysiółków o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowosmołowej, tłuczniowej, betonowej oraz nieutwardzonej. Drogi zakładowe to wyłącznie drogi
leśne, administrowane przez Nadleśnictwo Wisła, o łącznej długości 20 km i nawierzchni
tłuczniowej.
Łączna długość poszczególnych dróg:
–

drogi wojewódzkie: 24,5 km,

–

drogi powiatowe: 25,5 km,

–

drogi gminne: 112 km.
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Rysunek 4 Układ drogowy w Wiśle

Źródło: opracowanie własne

Gmina Wisła obsługiwana jest jednotorową zelektryfikowaną linią kolejową relacji Wisła
– Katowice, z zakończeniem szlaku na stacji Wisła Głębce. Na wysokości miasta, linia kolejowa
posiada dwie stacje: Wisła Uzdrowisko i Wisła Głębce oraz trzy przystanki osobowe: Obłaziec,
Dziechcinka i Kopydło (na przystankach zatrzymują się tylko wybrane pociągi). Kasy biletowe
na stacjach Wisła Głębce oraz Wisła Uzdrowisko zostały zamknięte, przy czym na stacji
Uzdrowisko znajduje się biletomat, w którym można przy użyciu karty płatniczej lub
kredytowej kupić bilety na pociągi obsługiwane przez spółkę Koleje Śląskie.
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W latach 1931-33 wybudowany został wiadukt kolejowy zlokalizowany w Głębcach,
przebiegający nad potokiem Łabajów. Wiadukt jest nadal użytkowany i ze względu na swoje
rozmiary (długość 122 m, wysokość 25 m) stanowi niewątpliwą atrakcję Wisły. Budowa
wiaduktu była kluczową inwestycją związaną z przedłużeniem linii kolejowej z Głębiec
do Zwardonia, jednak prace przerwała II wojna światowa. Wiadukt jest nadal użytkowany,
jednakże wymaga remontu.
Ze względu na pogarszający się stan techniczny linii kolejowej do Głębiec oraz jej niezwykle
atrakcyjne turystycznie i bogate w walory krajobrazowe położenie, projekt rewitalizacji linii
kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów–Bieniowiec–Skoczów–Goleszów–Wisła Głębce
został wpisany na listę rankingową projektów dotyczących sieci kolejowych, proponowanych
do realizacji z poziomu krajowego, w ramach Kontraktu Terytorialnego w latach 2014-2020.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 172,4 mln zł. Realizacja inwestycji spowoduje
skrócenie czasu dojazdu do Wisły, dzięki czemu poprawi się dostępność komunikacyjna
miasta, co niewątpliwie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Wisły.
Linie autobusowe wewnątrz miasta prowadzone są drogami wojewódzkimi i sześcioma
drogami powiatowymi. Łącznie na trasach autobusowych w Wiśle znajduje się 27
przystanków. Dworzec autobusowy znajduje się w rejonie stacji kolejowej Wisła Uzdrowisko.
W obrębie dworca planuje się budowę supermarketu Intemarche oraz stworzenie
nowoczesnego centrum przesiadkowego. W Wiśle nie funkcjonuje komunikacja miejska,
transport zbiorowy obsługiwany jest głównie przez prywatne firmy przewozowe takie jak
Wispol czy Bus Brothers.
Najbliższymi dla Wisły portami lotniczymi są:
-

Ostrava (Czechy), oddalony o około 70 km od Wisły,

-

Katowice Pyrzowice, oddalony o około 126 km od Wisły,

-

Kraków Balice, oddalony o około 147 km od Wisły,

-

Brno (Czechy), oddalony o około 230 km od Wisły.

Gmina jest stosunkowo dobrze wyposażona w urządzenia i obiekty infrastruktury służące
zaopatrzeniu w media. Na system wodociągowy w Wiśle składają się dwa komponenty:
–

wodociąg komunalny i miejska sieć wodociągowa,

–

sieć i ujęcia lokalne.
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Łączna długość wodociągowej sieci komunalnej wraz z przyłączami i magistralą w Mieście
Wisła wynosi: 74 236 m. W 2013 liczba podłączonych do sieci mieszkań i innych obiektów
wyniosła 814. Produkcja wody miejskiego systemu wodociągowego przeznaczona dla Wisły
obejmuje:
–

Stację Uzdatniania Wody w Wiśle Czarne w oparciu o zbiornik wodny Wisła-Czarne
oraz awaryjne ujęcie wody na potoku Malinka;

–

Stację Uzdatniania Wody Wisła Gościejów w oparciu o ujęcie wody w Wiśle
Gościejowie.

Budynki wypoczynkowe i mieszkalne położone na stokach: Bukowej, Partecznika, Jarzębatej
są zaopatrywane w wodę z ujęcia w Gościejowie (II strefa), pozostali odbiorcy z ujęcia Wisła
Czarne i z lokalnych ujęć wody z obszarów leśnych położonych w wyższych partiach Wisły.
Na terenach wyżej położonych, peryferycznych w zachodniej i południowej części gminy
występuje znaczny deficyt wody. Wodociąg grupowy Wisła – Ustroń – Skoczów, zaopatruje
w wodę miasta: Wisłę, Ustroń, Skoczów, okresowo woda z wodociągu była dostarczana
również do Cieszyna. W skład urządzenia wodociągowego zaopatrującego wyżej wymienione
miasta wchodzą:
–

ujęcia wody Wisła - Czarne, Gościejów, ujęcie awaryjne w Wiśle Malince,

–

zbiorniki wodne przy ul. Ochorowicza i redukcyjne na Obłaźcu,

–

rurociągi magistralne i sieć rozdzielcza, przyłącza wodociągowe,

–

przepompownia w Wiśle Kopydło, Głębcach, Jaworniku, rurociągi tłoczne.

Całość systemu wodno-ściekowego jest zarządzana przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
sp. z o.o. w Ustroniu, która jest spółką komunalną. W przypadku zarządzania systemem
odprowadzania i oczyszczania ścieków – wynika to z umowy zawartej z miastem Wisła,
a w zakresie wodociągów – z posiadania prawa własności w zakresie całości systemu.
System sieci kanalizacyjnej składa się z następujących komponentów:
–

sieć kanalizacji sanitarnej,

–

przepompownia ścieków w Wiśle Czarne,

–

miejska Oczyszczalnia Ścieków w Wiśle Jaworniku.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wraz z podłączeniami w Mieście Wisła w 2013 roku
wyniosła 106 475 m. Na terenie Gminy Wisła obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji.
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Uwarunkowania naturalne, lokalizacja zabudowy i oczyszczalni ścieków stwarzają dogodne
warunki do grawitacyjnego sprowadzania ścieków z przeważającej części miasta. Z
grawitacyjnych kolektorów sanitarnych w Wiśle Czarne, ścieki kierowane są do przepompowni
ścieków poprzez kolektor magistralny, przy Stacji Uzdatniania Wody odprowadzane są do
Wisły Centrum, a następnie do oczyszczalni. Do kolektora magistralnego biegnącego z Wisły
Czarne dopływają ścieki z Wisły Malinki, Wisły Głębce oraz centralnych części miasta. Ścieki z
Wisły Jawornika kierowane są bezpośrednio do oczyszczalni. Miejska Oczyszczalnia Ścieków w
Wiśle Jaworniku została zmodernizowana i rozbudowana. Jest to oczyszczalnia typu
mechaniczno-biologiczno-chemicznego.

Ilość

odpowiada

ścieków

dopływających

do

oczyszczalni
podłączeniu

29 520 RLM.
W latach 2009-2012 Miasto Wisła zrealizowało projekt pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III, współfinasowany ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu
na obszarze Aglomeracji Wisła (29 520 RLM, liczba mieszkańców: 6 371), wykonano:
-

rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej – długość wybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej: 21,24 km,

-

uszczelnienie i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej – długość zmodernizowanej
sieci kanalizacji sanitarnej: 6,27 km,

-

rozbudowę sieci wodociągowej – długość wybudowanej sieci wodociągowej:13,17 km.

W zakresie przedsięwzięcia zaplanowano również budowę dwóch hydroforni w dzielnicach
Jawornik oraz w Malince.
Całkowita wartość projektu wyniosła 23 757 112,07 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu
Spójności stanowiło 15 512 681,34 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka) w wysokości 6 076 818,02 zł oraz wkład własny
Gminy Wisła w kwocie 2 167 612,71 zł.
W wyniku realizacji projektu udział skanalizowania aglomeracji w 2015 roku wyniesie 95%.
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Tabela 25 Infrastruktura techniczna w Mieście Wisła – wodociąg i kanalizacja

wodociągi
jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

długość podłączeń

m

27 768

28 171

28 171

28 171

28 171

29 667

długość sieci

m

26 703

29 794

29 794

29 794

29 794

30 544

długość magistrali

m

14 025

14 025

14 025

14 025

14 025

14 025

razem

m

68 496

71 990

71 990

71 990

71 990

74 236

podłączone mieszkania

szt.

657

665

665

665

665

711

podłączone
niemieszkania

szt.

99

99

99

99

99

103

razem

756

764

764

764

764

764

814

jednostka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

długość podłączeń

m

27 556

28 493

29 440

30 127

31 088

31 524

długość sieci

m

54 121

54 121

55 487

55 487

55 487

74 951

razem

m

81 677

82 614

84 927

85 614

86 575

106 475

podłączone mieszkania

szt.

999

1 022

1 084

1 110

1 135

1 182

podłączone
niemieszkania

szt.

120

126

129

133

135

135

razem

szt.

1 148

1 213

1 243

1 270

1 317

kanalizacja

Źródło: dane UM Wisły

Sieć gazownicza gminy Wisła funkcjonuje jako sieć rozgałęźna, która obejmuje zasięgiem
wszystkie wiślańskie doliny oraz znaczną część osiedli położonych wysoko w górach. Według
danych GUS, udział ludności korzystających z instalacji gazowej na terenie Wisły w 2012 roku
wyniósł 72,7%. Miasto Wisła zasilane jest gazem ziemnym wysokometanowym „GZ-50”
z systemu krajowego zaopatrującego rejon Podbeskidzia, poprzez odgałęzienie od gazociągu
wysokiego ciśnienia relacji Bielsko-Biała – Cieszyn. Jej eksploatację prowadzi Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Oddział Górnośląski Zakład Gazowniczy
w Zabrzu, Rejon Gazowniczy Bielsko-Biała, Rozdzielnia Gazu Skoczów.
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Tabela 26 Infrastruktura techniczna w Mieście Wisła – sieć gazowa

sieć gazowa
jednostka

2009

2010

2011

2012

gosp. domowe

3076

3098

3108

3130

zużycie gazu

tys.m3

2 760,4

3 029,2

2 641,0

2 732,1

ludność korzystająca z sieci gazowej

osoba

8 224

8 303

8 271

8 236

%

73,1

73,2

72,9

72,7

odbiorcy gazu

udział korzystających z instalacji
Źródło: na podstawie danych GUS.

Na poniższym wykresie zaprezentowano zmiany w zakresie odbiorców oraz zużycia energii
elektrycznej na niskim napięciu. W latach 2009-2011 liczba odbiorców kształtowała się na
zbliżonym poziomie, natomiast w 2012 znacznie wzrosła. Najwyższe zużycie energii miało
miejsce w 2010 roku. Występuje tendencja wzrostowa w zakresie zużycia energii elektrycznej.
Corocznie Gmina Wisła przeprowadzała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę energii. W roku 2013 miasto zostało członkiem grupy zakupowej, w imieniu której
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” dokonało wyboru dostawcy energii
elektrycznej na rok 2014 – firmy CORRENTE Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
Dostawą objęta jest Gmina Wisła (oświetlenie uliczne, budynki komunalne) oraz wszystkie
jednostki jej podległe (w tym jednostki oświatowe, instytucje kultury, itp.).
Wykres 24 Zużycie energii elektrycznej oraz odbiorcy energii w latach 2009-2012
5 190

10 800
5 184
10 600

5 180
5 170

10 400

5 160

10 200

5 150
10 000

5 140
5 135
10 318

10 466

5 130

10 633

9 600

5 137
9 897

9 800

5 142

2009

2010

2011

2012

9 400

5 120
5 110

zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu [MWh]
odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu [szt.]

Źródło: na podstawie danych GUS
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Gmina Wisła jest uczestnikiem projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na
terenie gmin powiatu cieszyńskiego”, który uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach którego w powiecie
cieszyńskim powstanie 118 km sieci światłowodowej. W obrębie granic miasta funkcjonują
również publiczne punkty dostępu do internetu (w każdej dzielnicy co najmniej jeden),
których zakup i montaż został sfinansowany ze środków zewnętrznych.
Na terenie miasta funkcjonuje kilku prywatnych przedsiębiorców świadczących usługi dostępu
do internetu szerokopasmowego. Najpopularniejszym rozwiązaniem i docierającym
w najbardziej odległe miejsca na terenie miasta jest dostęp radiowy. Niebawem w centrum
miasta będzie istniała możliwość podłączenia w technologii światłowodowej (prywatny
inwestor).
W 2014 roku a odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpowiada firma
„MIROTRANS” Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworzynce, która została wyłoniona w przetargu na
odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Wisła i jest odpowiedzialna za wywóz
odpadów stałych (odpady segregowane, odpady wielkogabarytowe). Podwykonawcą Firmy
„MIROTRANS” Sp. z o. o. jest Firma „EKO-GROŃ” z siedzibą w Wiśle, która zajmuje się
odbiorem odpadów zmieszanych. „MIROTRANS” Sp. z o. o. zajmuje się także obsługą Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do PSZSOK mieszkańcy, po okazaniu
identyfikatora posesji, mogą dostarczać wysegregowane frakcje odpadów. Obowiązek
powstania takiego punktu wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
Jednostkami uprawnionymi do wywozu nieczystości płynnych na terenie Miasta Wisły są:
-

Przedsiębiorstwo Transportowo- Usługowo- Handlowe „Eko-Groń”,

-

Usługi Transportowe Bonczek Wiesław,

-

Toi Toi Polska Sp. z o.o.,

-

WC SERWIS Bańska, Kucharski Sp. J.
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3.14 Infrastruktura mieszkaniowa
Powołując się na dane GUS, w 2013 roku na terenie miasta Wisła znajdowało się
3 069 budynków mieszkalnych, a w 2012 roku 3 045, w ramach których udostępniono 4 742
mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 500 795 m². Struktura mieszkaniowa Wisły
zdominowana jest przez zabudowę jednorodzinną, umiejscowioną wzdłuż najważniejszych
szlaków komunikacyjnych prowadzących do poszczególnych osiedli. Średnia wielkość
mieszkania zgodnie ze statystyką GUS wynosiła 105 m², a biorąc pod uwagę liczbę
mieszkańców, na jedną osobę przypadała powierzchnia 44,18 m²
Wykres 25 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania (1995-2013)
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Źródło: GUS

Powyższy wykres wskazuje, że największą liczbę mieszkań oddano w 2003 roku,
co najprawdopodobniej było efektem zmiany ustawodawstwa umożliwiającego legalizację
istniejących budynków. W latach 2005 – 2009 tendencja stale utrzymywała się na dość
wysokim poziomie, aż do gwałtownego spadku w 2010 roku, co może być związane z
panującym wówczas kryzysem gospodarczym oraz brakiem środków na nowe inwestycje.
W 2013 roku do użytku oddano 34 nowe mieszkania, a w 2012 roku 23, co uplasowało Wisłę
na 1 355 miejscu w rankingu gmin w Polsce (miejsce 110. w stosunku do gmin w
województwie i 13. miejsce na 16 możliwych w powiecie). Wyniki te z jednej strony należy
uznać za niezadowalające, jednakże bezpośrednio wynikają one z uwarunkowań geograficzno-
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przyrodniczych występujących na obszarze Wisły (znaczne zalesienie, duża część obszaru
objęta ograniczeniami w inwestowaniu, duże różnice wysokości).
Liczba udzielonych pozwoleń na budowę w zakresie budownictwa mieszkaniowego jedno
i wielorodzinnego w latach 2004-2013 została zaprezentowana na poniższym wykresie.
W latach 2007-2011 zanotowano tendencję wzrostową w zakresie liczby wydanych pozwoleń
na budowę w zakresie zabudowy jednorodzinnej, po czym w 2012 roku nastąpił gwałtowny
spadek w tym zakresie.
Wykres 26 Liczba wystawionych pozwoleń na budowę (2004-2013))
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Na terenie miasta Wisła funkcjonuje spółdzielnia mieszkaniowa „Zacisze” z siedzibą w
Ustroniu. Członkowie spółdzielni na walnym zebraniu w 1963 roku podjęli decyzję o
rozszerzeniu działalności na terenie miasta Wisła. Aktualnie w posiadaniu spółdzielni znajduje
się 7 budynków na osiedlu przy ulicy B. Prusa, 4 budynki na osiedlu 25-lecia oraz 1 budynek
przy ulicy Reymonta.
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3.15 Aktywność lokalna
Jednym z ważniejszych czynników sprzyjających rozwojowi miasta niewątpliwie jest aktywność
lokalna. Głównymi wskaźnikami w tym zakresie jest liczba organizacji pozarządowych
(tzw. organizacji III sektora, NGO) oraz frekwencja w wyborach samorządowych.
Organizacje pozarządowe to przede wszystkim dobrowolne zrzeszenia osób, przybierające
różnorodną formę: stowarzyszeń, fundacji, związku zawodowego, organizacji sportowej,
parafii, kółka rolniczego, itp. Organizacje pozarządowe z jednej strony są ważnym elementem
wpływającym na rozwój lokalny, z drugiej są w stanie świadczyć profesjonalne usługi publiczne
dla społeczności lokalnej, zwłaszcza w dziedzinie sportu, pomocy społecznej, edukacji, kultury
i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i bezrobotnych. Uważa się, że ten typ
organizacji wypełnia często lukę pomiędzy potrzebami społeczności lokalnej a możliwością ich
zaspokojenia przez sektor publiczny. Dynamikę rozwoju organizacji III sektora na przestrzeni
lat 1995-2013 prezentuje poniższy wykres.
W ostatnich latach w Wiśle liczba organizacji pozarządowych sukcesywnie wzrasta. Dynamika
tego wzrostu jest względnie wysoka – od 2000 roku przybyło w mieście 22 NGO. Zgodnie
z danymi GUS w 2013 roku działało tu 45 organizacji społecznych (w tym 33 stowarzyszenia
i organizacje społeczne oraz 12 fundacji).
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Tabela 27 Organizacje pozarządowe z podziałem na profil działalności
sport/turystyka/ochrona środowiska
-

Integracyjne Stowarzyszenie Sportu
i Rehabilitacji "Start" Wisła w Wiśle
Wiślańska Organizacja Turystyczna
Fundacja Rozwoju Sportów Zimowych
Forum Inwestycji Sportowych Fundacja
Polska
Śląsko Beskidzki Związek Narciarski
Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział "Wisła" w Wiśle
Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe
Stowarzyszenie Ochrony Jaskiń
„Grupa Malinka"
Klub Sportowy "Wisła Ustronianka"
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki w Wiśle
Uczniowski Klub Sportowy "Stożek"
Uczniowski Klub Sportowy
"Wisła-Centrum"
Ludowy Klub Sportowy
"Wisła-Istebna"
Fundacja Izabeli i Adama Małyszów
"Wystarczy Chcieć"

religia
-

-

-

-

Polskie Towarzystwo
Ewangelickie - Oddział
w Wiśle
Stowarzyszenie Księży
i Katechetów Kościoła
EwangelickoAugsburskiego
w Rzeczypospolitej
Polskiej
Ośrodek RekolekcyjnoMisyjny "Agape"
Stowarzyszenie Rodzin
Chrześcijańskich
"Rodzina"
Stowarzyszenie
Deorecordings
Chrześcijańska
Fundacja ELIM
Klub Inteligencji
Katolickie

-

-

-

-

-

-

przedsiębiorczość
gospodarka
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc
Chłopska" w Wiśle
Spółdzielczy Dom
Wypoczynkowy
w Wiśle-Bukowe
Spółdzielnia "Kłos"
Stowarzyszenie
Wiślański Klub
Gospodarczy
Stowarzyszenie
Kupców Wiślańskich
w Wiśle
Fundacja Budowy
Kompleksów
Mieszkalnych
"Wiarus"
Związek Pszczelarzy
w Wiśle

kultura
-

-

Stowarzyszenie Miłośników
Folkloru "Tkocze"
Stowarzyszenie "Grupa
Twórców Wiślanie"
Fundacja ARTES - Filia
w Wiśle
Wioska Beskidzka
Stowarzyszenie "Grupa
Twórców Wiślanie"
Stowarzyszenie Sztukmisja
Fundacja ARTES - Filia
w Wiśle
Towarzystwo Kulturalne
Regionalnego Zespołu
Pieśni i Tańca w Wiśle
Koła Gospodyń Wiejskich w
Głębcach i w Czarnem

-

-

-

pomoc społeczna/ochrona
zdrowia/edukacja/inne
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Przychodni Rejonowej w Wiśle
Fundacja na rzecz Rozwoju
Miasta Wisły
Fundacja Edukacyjna Nowe
Pokolenie
Ochotnicza Straż Pożarna "Wisła
Czarne"
Towarzystwo Miłośników Wisły
Fundacja "Poprzez Naukę"
Ochotnicza Straż Pożarna
w Wiśle-Jaworniku
Stowarzyszenie na rzecz
Wspierania Rozwoju Zespołu
Szkół GastronomicznoHotelarskich "Teraz Patelniok"
Ochotnicza Straż Pożarna Wisła
Centrum
Ochotnicza Straż Pożarna WisłaMalinka
Stowarzyszenie Wspierające
Rozwój Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. A. Mickiewicza w Wiśle "Nad Białką"
Stowarzyszenie "Omnibus"
Polski Związek Filatelistów koło
nr 26
Związek Inwalidów i Emerytów

Źródło: na podstawie www.bazy.ngo.pl oraz www.wisla.pl

Strona 96 z 200

Strategia Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020

Drugim wskaźnikiem określającym aktywność lokalną społeczności jest jej udział w wyborach
– innymi słowy frekwencja wyborcza. Wskazuje ona na kilka ważnych kwestii, takich jak: chęć
aktywnego udziału w wyborze elit sprawujących władzę i ewentualną ich zmianę o ile nie
zaspokajają potrzeb i oczekiwań mieszkańców, przekonanie o sprawczości dokonanego
wyboru oraz przywiązaniu do regionu. W Wiśle występuje wyższa frekwencja wyborcza niż w
powiecie i województwie.
Wykres 28 Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w Wiśle
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Źródło: PKW
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3.16 Budżet samorządu i inwestycje
Poniższa tabele ilustruje rozkład dochodów Miasta Wisły w ostatnich 5 latach. Najwyższa
wartość dochodów została osiągnięta w roku 2011, a najniższa w 2012 roku. Występuje
tendencja wzrostowa w zakresie dochodów własnych gminy.
Wykres 29 Dochody Gminy Wisły w latach 2009-2013 [zł]
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Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisły, dane GUS

Wartość dochodów gminy per capita w 2012 roku, w porównaniu do 2009 roku uległa
zmniejszeniu, jednakże pozostawała wyższa niż w przypadku podregionu i powiatu (w tym
miast na prawach powiatu). W zestawieniu z gminami o podobnym, turystycznym
charakterze, dochody Wisły były niższe niż w Ustroniu, czy Szczyrku.
Wykres 30 Dochody na 1 mieszkańca – porównanie w regionie [zł)
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Źródło: dane GUS (gminy łącznie z miastami na prawach powiatu)
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Adekwatnie do osiągniętych dochodów, najwyższe wartości wydatków ogółem poniesiono
w 2011 roku. Systematycznie wzrastają wydatki bieżące gminy.
Wykres 31 Wydatki Miasta Wisły w latach 2009-2013 [zł]
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Źródło: dane GUS

Dochody miasta z tytułu podatku od nieruchomości, w ujęciu wartościowym, w latach
2004 – 2012 systematycznie się zwiększały. Udział dochodów z tytułu podatku w dochodach
własnych oscylował w przedziale od 35% do 44%. Od roku 2004, kiedy udział był największy
nastąpiła tendencja spadkowa, aż do roku 2008, kiedy osiągnął najniższy poziom i następnie
zaczął wzrastać.
Wykres 32 Udział dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych Miasta Wisły
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Źródło: dane GUS
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Pod względem poziomu zamożności samorząd Miasta Wisły prezentuje dobrą pozycję
w stosunku do województwa, podregionu oraz powiatu (gminy łącznie z miastami na prawach
powiatu). Jednym z ważnych współczynników, za pomocą których można dokonywać
porównań poziomu zamożności danej gminy jest wartość budżetu w przeliczeniu na
1 mieszkańca danej jednostki. W zestawianiu z podobnymi gminami o profilu turystycznym, w
Wiśle wydatki per capita w 2012 roku przewyższyły wydatki w Ustroniu i Brennej, jednakże
były niższe niż w Szczyrku.
Wykres 33 Wydatki na 1 mieszkańca – porównanie w regionie [zł]
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Źródło: dane GUS (gminy łącznie z miastami na prawach powiatu)

W ostatnich pięciu latach zmniejsza się różnica pomiędzy wydatkami, a dochodami per capita.
W 2013 roku wydatki były niższe od dochodów o 23,76 zł, dla porównania w 2009 roku
różnica ta wyniosła 270,93 zł. Jednakże należy mieć na uwadze, że w 2009 roku wartość
nakładów na inwestycje była najwyższa w okresie ostatnich 5 lat.
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Wykres 34 Wydatki i dochody na jednego mieszkańca w latach 2009-2013 [zł]
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Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisły, dane GUS

Największą różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami, a osiągniętymi przychodami,
w ostatnich pięciu latach zanotowano w 2009 roku. Wówczas deficyt budżetowy wyniósł
3 070 467,45 zł. Duża wartość deficytu wynika z poniesienia znacznych nakładów
inwestycyjnych. Od tego momentu, poza rokiem 2012 występuje systematyczna poprawa
w zakresie wyniku finansowego gminy.
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Wykres 35 Porównanie dochodów i wydatków gminy w latach 2009-2013
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Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisły, dane GUS

Wydatki inwestycyjne miasta stanowią grupę wydatków, która w budżetach gmin zajmuje
szczególne miejsce. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku gmin, które swój rozwój wiążą
z rozbudową infrastruktury. Dochody budżetu gminy muszą być tak rozlokowane,
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aby po pokryciu wydatków bieżących, mogły pokryć w pierwszej kolejności działania
inwestycyjne. Na poniższym wykresie zaprezentowano wysiłek inwestycyjny Miasta Wisły
w ostatnich 10 latach. Najwyższy odsetek wydatków inwestycyjnych w stosunku do ogółu
wydatków budżetu został osiągnięty w 2009 roku, kiedy miasto przeznaczyło na inwestycje
aż 39% budżetu.
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Wykres 36 Wydatki z budżetu i wydatki inwestycyjne Miasta Wisły w latach 2004-2013
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Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisły, dane GUS
Objaśnienie: wysiłek inwestycyjny – odsetek wydatków inwestycyjnych w stosunku do ogółu wydatków budżetu

Dochody gminy na 2014 rok ustalono na kwotę 43 551 169 zł, z czego dochody majątkowe
zaplanowano w wysokości 8 607 518 zł. Wydatki Miasta Wisły oszacowano w kwocie
47 219 006 zł, z czego wydatki bieżące stanowić będą 34 448 185 zł, a majątkowe
12 770 821 zł. Planowany wynik finansowy to -3 667 837 zł. Zgodnie z zapisami Wieloletniej
Prognozy Finansowej, planowane jest stopniowe zmniejszenie deficytu budżetowego do
kwoty 970 000 zł w 2019 roku.
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Wykres 37 Porównanie dochodów i wydatków zaplanowanych w WPF
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Źródło: na podstawie załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIII/504/2013 Rady Miasta Wisła z dn. 19.12. 2013 r.
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3.17 Wisła na tle innych miejscowości turystycznych
Ponieważ Miasto Wisła jest miejscowością typowo turystyczną i ważnym ośrodkiem
narciarstwa w Polsce, dla celów przeprowadzenia kompleksowej diagnozy strategicznej, warto
porównać jego najważniejsze wskaźniki gospodarcze i demograficzne na tle innych ośrodków
w Polsce o podobnym profilu. Do porównania wybrano następujące miejscowości: Krynica
Zdrój, Bukowina Tatrzańska, Karpacz, Szklarska Poręba oraz Ustrzyki Dolne.
Wykres 38 Porównanie - ludność ogółem wg faktycznego miejsca zamieszkania w latach 2003-2013
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Źródło: GUS

Powyższy wykres wskazuje, że najludniejszymi miejscowościami ujętymi w porównaniu
są Ustrzyki Dolne, Krynica i Bukowina Tatrzańska. W dziesięcioletniej cezurze czasowej
największy przyrost mieszkańców zanotowała Bukowina Tatrzańska (+833), Ustrzyki Dolne
utrzymały stały poziom (0). Pozostałe miejscowości odnotowały spadek ilości mieszkańców

Strona 104 z 200

Strategia Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020

w porównaniu do roku 2003 wynoszące: Wisła (-169) Krynica Zdrój (-152), Karpacz (-311) oraz
Szklarska Poręba (- 410). Jedyną miejscowością, spośród porównywanych, która notuje
systematyczny wzrost ludności jest Bukowina Tatrzańska. W przypadku Miasta Wisła wahania
poziomu ludności na przestrzeni ostatnich 10 lat nie są znaczące.
Wykres 39 Porównanie - wskaźniki obciążenia demograficznego w 2013 roku
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Źródło: GUS

Powyższy wykres przedstawia trzy wskaźniki obciążenia demograficznego wśród wybranych
miejscowości w roku 2013. Biorąc pod uwagę przedstawione faktory obciążenia
demograficznego, Miasto Wisła lokuje się w pośrodku uzyskanych wyników porównywanych
miejscowości. Najlepiej na tym tle wypada Bukowina Tatrzańska oraz Ustrzyki Dolne,
dla których wskaźnik ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przed
i poprodukcyjnym jest zdecydowanie najniższy. W przypadku Wisły, wskaźnik ten jest
najwyższy.
Jednym z ważnych współczynników, za pomocą, których można dokonywać porównań
poziomu zamożności danej gminy jest wartość budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca danej
jednostki.

Poniższy

wykres

pokazuje

rozkład

wydatków

ogółem

przypadających

na 1 mieszkańca w ostatnich 10 latach.
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Tysiące

Wykres 40 Wydatki ogółem na 1 mieszkańca na przestrzeni lat – porównanie
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Miasto Wisła plasuje się na czwartej pozycji w rankingu porównywanych miejscowości, pod
względem wydatków na jednego mieszkańca, biorąc pod uwagę rok 2012. Najlepiej w tym
zestawieniu wypada Karpacz osiągając wartość 6 270,31 zł na mieszkańca, następne pozycje
zajmują odpowiednio: Krynica Zdrój (5 283,82 zł), Szklarska Poręba (4 482,90 zł), Wisła
(3 576,10 zł), Ustrzyki Dolne (3 011,19 zł) i Bukowina Tatrzańska (2 647,45 zł).
Poniższy wykres prezentuje liczbę podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tysięcy
ludności w latach 2009-2012. Dane te ukazują aktywność w zakresie zakładania własnej
działalności gospodarczej i świadczą o poziomie przedsiębiorczości mieszkańców danej
miejscowości. W przypadku miejscowości turystycznych często osiągany wskaźnik jest
stosunkowo wysoki z uwagi na charakterystykę prowadzonych działalności gospodarczych.
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Bardzo często są to niewielkie firmy rodzinne świadczące usługi zakwaterowania bądź drobnej
gastronomii.
Wykres 41 Zarejestrowane podmioty REGON na 10 tys. Mieszkańców - porównanie
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Źródło: GUS

Najlepsze wyniki, na tle porównywanych miejscowości osiągnął Karpacz uzyskując w 2013
roku aż 2 170 podmiotów na 10 tysięcy mieszkańców. To bardzo dużo biorąc pod uwagę,
że średnia dla Polski w analogicznym okresie wyniosła 1 057 podmioty gospodarcze. Kolejne
miejsca zajęły odpowiednio: Szklarska Poręba (1 925 podm. gosp.), Wisła (1 546), Krynica
Zdrój (1 252), Bukowina Tatrzańska (940) oraz Ustrzyki Dolne (939).
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Wykres 42 Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym - porównanie
25

20
19,8
15
14,6
10

5

15,4

15
13,3
11,6

10,4

9,5
7,4

7,2

6,5

7,5

6,2

5,2

7,4

8,5 8,3

3,6
0
2003
Bukowina Tatrzańska

2007
Karpacz

Krynica Zdrój

2013
Wisła

Szklarska Poręba

Ustrzyki Dolne

Źródło: GUS

Powyższy wykres przedstawia porównanie poziomu bezrobocia w wybranych ośrodkach
narciarstwa w latach 2003, 2007 i 2013. Biorąc pod uwagę rok 2013 najniższym poziomem
bezrobocia wśród porównywanych miejscowości wykazała się Bukowina Tatrzańska (6,2%),
następnie Karpacz (7,4%), Szklarska Poręba (8,3%), Wisła (8,5%), Krynica Zdrój (9,5%)
i Ustrzyki Dolne (13,3%). W latach 2003 i 2007 Miasto Wisła zajmowało drugą pozycję pośród
porównywanych, w ostatnich latach straciło ją na rzecz miejscowości Karpacz i Szklarska
Poręba.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe porównania należy stwierdzić, iż Miasto Wisła plasuje
się mniej więcej „w środku stawki”. Najgorszy wynik pośród innych miejscowości zajęło w
kategorii osób w wieku poprodukcyjnym na 100 mieszkańców.

3.18 Wisła na tle najbliższego otoczenia konkurencyjnego w regionie
W kontekście miast zorientowanych na rozwój oparty na turystyce, do najbliższego otoczenia
konkurencyjnego Wisły, zaliczono Szczyk oraz Ustroń. Pomiędzy miastami występuje silna
konkurencja w zakresie oferowanych produktów turystycznych, z drugiej strony miasta
te współpracują ze sobą w celu stworzenia bardziej konkurencyjnej oferty i osiągnięcia
dodatkowych efektów współpracy.
Na poniższym wykresie przedstawiono wybrane czynniki, które wpływają na ocenę
atrakcyjności turystycznej. W przypadku Wisły, jakość usług noclegowych została oceniona
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wyżej niż w Szczyrku i Ustroniu. Niższe oceny zostały uzyskane w zakresie jakości dróg,
możliwości zaparkowania pojazdu oraz dostępności toalet w miejscu publicznym12.
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Wykres 43 Wartości średnie ocen wybranych cech wpływających na atrakcyjność turystyczną

Szczyrk

Źródło: Mika M., „Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki”, Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014

Ponad 60% turystów, którzy odwiedzili Wisłę zdecydowanie poleciłoby swojemu znajomemu
odwiedzenie miasta, a jedynie 0,6% zdecydowanie nie zarekomendowałoby przyjazdu do
Wisły w celach turystycznych.
Wykres 44 Odpowiedzi: czy polecił(a)by Pan(i) znajomemu przyjazd w celach turystycznych? [%]
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Źródło: Mika M., „Założenia i determinanty...” op.cit.

12

Mika M., „Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki”, Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014
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Przeszło 78% turystów zgodziło się z tezą, iż Wisła się rozwija. Wynik dla Wisły był nieco gorszy
niż w przypadku Szczyrku oraz Ustronia, który uzyskał najwyższe oceny działań rozwojowych
(92%).
Wykres 45 Stosunek respondentów do stwierdzenia: odczuwa się, że miasto się rozwija [w %]
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Źródło: Mika M., „Założenia i determinanty...” op.cit.

Oferta rozrywkowa Wisły na tle Ustronia i Szczyku została oceniona jako średnia. Najniżej
oceniona została oferta Szczyrku. Prawie 40% turystów zauważa braki w wiślańskich
propozycjach rozrywkowych.
Wykres 46 Stosunek respondentów do stwierdzenia: Miasto oferuje zbyt mało rozrywek [w %]
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Źródło: Mika M., „Założenia i determinanty...” op.cit.
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Wśród cech określających warunki uprawiania narciarstwa zjazdowego, wszystkie elementy
poza: różnorodnością tras pod względem stopnia trudności, atrakcyjnymi panoramami
widokowymi na trasach oraz poziomem utrzymania dróg wewnątrz miejscowości zostały
wyżej ocenione w Wiśle niż w Szczyrku. Należy zwrócić uwagę, iż dwa pierwsze elementy
są czynnikami wynikającymi z uwarunkowań geograficznych, samorząd może mieć wpływ
jedynie na trzeci element: poziom utrzymania dróg wewnątrz miejscowości.
Tabela 28 Porównanie ocen cech określających warunki uprawiania narciarstwa zjazdowego

cecha

średnia ocen
Wisła

Szczyrk

przygotowanie tras zjazdowych

3,70

3,13

różnorodność tras pod względem stopnia trudności

3,14

3,98

jakość wyciągów narciarskich

4,02

2,52

czas oczekiwania w kolejkach do wyciągów

3,59

2,73

poczucie bezpieczeństwa na stoku narciarskim

3,75

3,53

atrakcyjne panoramy widokowe na trasach

4,11

4,21

dostępność informacji o warunkach panujących na stokach

3,66

3,17

możliwość zaparkowania samochodu

3,52

3,03

możliwość skorzystania z usług gastronomicznych w pobliżu wyciągu

3,90

3,83

możliwość skorzystania z toalety

3,35

2,58

dojazd do miejscowości

3,84

3,74

poziom utrzymania dróg wewnątrz miejscowości

3,42

3,53

możliwość znalezienia noclegu

3,82

3,73

oferta rozrywkowo-rekreacyjna (rozrywka "po nartach")

3,39

3,29

życzliwość mieszkańców w stosunku do turystów

4,01

3,91

Źródło: Mika M., „Założenia i determinanty...” op.cit.
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4. Ocena i oczekiwania mieszkańców – wyniki badań ankietowych
Poza analizą dokumentów zastanych w ramach tworzenia Strategii, na przełomie marca
i kwietnia 2014 roku przeprowadzono sondaż diagnostyczny wśród mieszkańców Wisły. Celem
badania było zapoznanie się z oceną jakości wybranych aspektów życia w mieście, poznanie
najistotniejszych problemów i pozytywnych elementów Wisły w opinii mieszkańców oraz
stopnia identyfikacji mieszkańców z miastem. Respondenci zostali także poproszenie
o wskazanie

według

nich

najważniejszych

kierunków

rozwoju

miasta.

Ankiety

rozpowszechniono w dwojaki sposób:
-

w formie tradycyjnej (papierowej) w Urzędzie Miasta Wisła, jako dodatek do „Echa
Wisły” oraz w placówkach oświatowych,

-

w formie elektronicznej na stronie www.wisla.pl (dodatkowo informacja była
rozpowszechniana poprzez portale społecznościowe).

W rezultacie otrzymano wypełnione 223 ankiety elektroniczne oraz 274 ankiety papierowe,
co łącznie stanowi 497 ankiet.

4.1 Charakterystyka badanej grupy
W badaniu wzięło udział 497 osób, odpowiednio 278 kobiet oraz 196 mężczyzn (23 osoby
nie udzieliły informacji dotyczącej płci). Struktura wiekowa respondentów prezentowała
się następująco:
Tabela 29 Liczba respondentów z podziałem na poszczególne grupy wiekowe

wiek respondentów
16-25
26-35
36-45
46-55
56-66
67 i więcej
brak odpowiedzi

liczba osób
36
142
188
76
30
8
17

Źródło: opracowanie własne

Poniższy wykres prezentuje procentowy udział poszczególnych grup wiekowych. Najliczniejszą
grupę stanowili respondenci urodzeni między 1969 a 1978 rokiem.
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Wykres 47 Udział procentowy poszczególnych grup wiekowych
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Źródło: opracowanie własne

Badani w zdecydowanej większości zadeklarowali wykształcenie wyższe (196 osób) oraz
średnie (193 osoby). Kolejne kategorie wykształcenia to: zawodowe (81 osób), gimnazjalne (4
osoby) oraz podstawowe (3 osoby), 20 osób nie udzieliło informacji na temat wykształcenia.
Kolejny wykres prezentuje odsetek osób deklarujących poziom wykształcenia osób biorących
udział w sondażu.
Wykres 48 Poziom wykształcenia badanych
1% 1%

41%

40%

17%

podstawowe

gimnazjalne

średnie

zawodowe

wyższe

Źródło: opracowanie własne

Biorąc pod uwagę status respondentów na rynku pracy, zdecydowaną większość stanowiły
osoby pracujące (374). Procentowy rozkład udzielonych informacji przedstawia poniższy
wykres.
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Wykres 49 Status badanych na rynku pracy
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Źródło: opracowanie własne

4.2 Odpowiedzi respondentów
Narzędzie badawcze zostało skonstruowane w oparciu o cztery pytania jednokrotnego
wyboru oraz dwa pytania otwarte. W pytaniu pierwszym zadaniem respondentów była ocena
poszczególnych, 27 aspektów jakości życia w Wiśle. Na poniższym wykresie ujęto czynniki
ocenione najwyżej przez ankietowanych.
Wykres 50 Najlepiej ocenione aspekty jakości życia w Wiśle [%]
Poziom edukacji podstawowej i gimnazjalnej
Dostęp do Internetu
Poziom bezpieczeństwa w mieście

48%

40%

Stan środowiska naturalnego

38%

Jakość obsługi w Urzędzie Miejskim

37%

Dostępność do przedszkoli

37%

Średnia

Bardzo słaba i słaba

12%

25%

44%

Poziom edukacji ponadgimnazjalnej

Bradzo dobra i dobra

23%

53%

20%

36%
24%

14%

37%

Nie mam zdania

5% 2%

14%

4% 2%

20%

3%

21%

28%
23%

10% 2%

27%
22%

1%2%
6% 2%

16%

2%

Brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne

W świetle odpowiedzi respondentów najwięcej pozytywnych ocen otrzymała kategoria
związana z poziomem edukacji podstawowej i gimnazjalnej – została pozytywnie oceniona
przez 262 osoby, co stanowi blisko 53% odpowiedzi udzielonych w tej kwestii. Od 1999 roku
obowiązek prowadzenia (nadzorowania i finansowania) szkół należy do kompetencji gminy.
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Należy, zatem uznać, iż w zakresie dbałości o system oświatowy władze samorządowe
zaspokajają potrzeby mieszkańców.
Następnym najlepiej ocenionym aspektem życia w Wiśle był dostęp do Internetu,
238 mieszkańców oceniło tę kwestię korzystnie. Taki wynik najprawdopodobniej jest związany
z intensywnym rozwojem technologii mobilnych i sieci szerokopasmowych, gwarantujących
wysoką jakość usług nawet w trudnym geograficznie terenie. Wisła została objęta zasięgiem
sieci Aero2 – gwarantującej bezpłatny dostęp do Internetu szerokopasmowego w ramach
tzw. „Internetu socjalnego” wszystkim mieszkańcom Polski.
Kolejnymi kategoriami charakteryzującymi się wysokim odsetkiem odpowiedzi pozytywnych
był poziom bezpieczeństwa w mieście (220 osób uznało go za dobry bądź bardzo dobry) oraz
poziom edukacji ponadgimnazjalnej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest występująca
mnogość służb odpowiadających za bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób przyjezdnych w
Wiśle. Wskazuje to także, że w opinii mieszkańców służby te spełniają swoje role na
zadowalającym poziomie. W przypadku oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym
można zaobserwować natomiast relatywnie dużą liczbę instytucji edukacyjnych w stosunku do
liczby mieszkańców, co zapewne przyczyniło się do pozytywnej oceny mieszkańców.
W kwestiach stanu środowiska naturalnego należy zwrócić uwagę na niemal identyczną liczbę
ocen dobrych i bardzo dobrych (199 osób) oraz średnich (189 osób), – co świadczy
o nieznacznej odmienności opinii mieszkańców. Przypuszczalnie rozbieżność ta wynika
z rozległości gminy i zróżnicowanego charakteru poszczególnych dzielnic (np. osoby
zamieszkujące centrum niekoniecznie muszą dostrzegać degradację środowiska naturalnego
w przysiółkach leżących blisko szlaków czy centrów turystycznych).
Ostatnimi dwoma najlepiej ocenianymi kategoriami była jakość obsługi w urzędzie miasta
(186 osób) oraz dostępność przedszkoli (186 osób). Wynik związany z opieką przedszkolną,
koresponduje z danymi GUS-u – mimo, iż miejsc w wiślańskich przedszkolach jest więcej
niż przedszkolaków, średnia otoczonych opieką przedszkolną dzieci w Wiśle jest niższa niż
w województwie i powiecie.
Kolejny wykres prezentuje najsłabiej ocenione czynniki wpływające na jakość życia w Wiśle.
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Wykres 51 Najsłabiej oceniane aspekty jakości życia w Wiśle [%]
Możliwość znalezienia zatrudnienia w Wiśle 4% 15%
Jakość oferty czasu wolnego kierowanej do młodzieży 5%
Stan techniczny infrastruktury drogowej

7%

Stan techniczny chodników i oświetlenia

11%

Dostępność i jakość komunikacji publicznej
Otwartość samorządu na inicjatywy mieszkańców

Bradzo dobra i dobra

Średnia

74%

20%

7%

66%

28%

Bardzo słaba i słaba

1% 2%

55%

25%
18%

8% 2%
63%

32%

15%

6% 2%

1% 2%

53%
50%

Nie mam zdania

5% 2%
21%

4%

Brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne

W badaniach ankietowych aż 367 respondentów stwierdziło, iż największym problemem
miasta jest trudność w znalezieniu pracy. Być może planowana strategia Urzędu Pracy oraz
lokalnego samorządu wpłynie pozytywnie na ten stan rzeczy. Następną kategorią ocenioną
słabo przez mieszkańców jest jakość oferty czasu wolnego kierowanej do młodzieży – oceny
słabej lub bardzo słabej dokonało 326 osób. Taki rezultat może być związany z aktualną
modernizacją niektórych obiektów lub niedoborem infrastruktury. Należy pamiętać jeszcze o
dodatkowym czynniku – najliczniejszą grupą wśród badanych były osoby między 36 a 45
rokiem życia a zatem najprawdopodobniej wyrazili oni swoją opinię względem własnych
dzieci, która niekoniecznie musi być zbieżna z oceną samych zainteresowanych.
Kolejne słabo i bardzo słabo ocenione czynniki to stan infrastruktury drogowej (311 osób
odniosło się krytycznie), chodników i oświetlenia (271 osób). Taka ocena wskazuje
na konieczność poszukiwania środków na inwestycje w te elementy infrastruktury miejskiej.
Mieszkańcy także słusznie zauważyli niedobory w sferze komunikacji publicznej – 264 osoby
negatywnie oceniły ten aspekt życia w Wiśle. Jak wspominano wcześniej położenie miasta jak
i jego rozległość w znacznym stopniu utrudnia rozwój właściwej struktury komunikacyjnej.
Niemniej jednak należałoby poszukać alternatywnych sposobów rozwiązania tego problemu.
Ostatnią kwestią najsłabiej ocenioną przez mieszkańców (250 osób) jest otwartość samorządu
na ich inicjatywy. Ta kwestia pozostaje w gestii władz samorządowych, które mogłyby
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pomyśleć o znalezieniu wspólnej i łatwo dostępnej platformy wymiany informacji między
władzami i mieszkańcami.
Kolejny wykres przedstawia szczegółowo wszystkie 27 kategorii oceny jakości życia w mieście,
które zostały poddane ocenie mieszkańców.
Wykres 52 Szczegółowe dane dotyczące oceny jakości życia w Wiśle
Dostęp do Internetu

53%

Stan infrastruktury sportu i rekreacji

23%

48%

Aktywność organizacji pozarządowych

25%

44%

Poziom bezpieczeństwa w mieście

40%

Dostępność usług służby zdrowia

38%

Poziom rozwoju budownictwa mieszkaniowego

37%

Poziom edukacji podstawowej i gimnazjalnej

37%

Stan infrastruktury kulturalnej i rozrywkowej

34%

Jakość oferty sportowej i rekreacyjnej

33%

Dostępność do przedszkoli

33%

Jakość obsługi w Urzędzie Miejskim

24%

Jakość oferty kulturalnej i rozrywkowej

21%

Czystość w mieście

21%

Sprawność systemu kanalizacji i wodociągów

19%

Działalność i skuteczność Zarządów Osiedli

15%

25%

Możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet

14%

27%

Stan techniczny infrastruktury drogowej

13%

22%

Stan techniczny chodników i oświetlenia

12%

23%

Stan środowiska naturalnego

11%
7%

Jakość oferty czasu wolnego kierowanej do młodzieży

7%

18%

Możliwość znalezienia zatrudnienia w Wiśle

7%

18%

Jakość oferty czasu wolnego kierowanej do seniorów 4% 15%

Źródło:

Średnia

Bardzo słaba i słaba

opracowanie

8% 2%
3%2%

32%

3%
4% 2%

47%
41%

4%2%
21%

31%

2%

31%

3%

53%
25%
30%
43%

5% 2%
30%

4%

32%

3%
19%

55%

28%

20%

1%1%

41%

32%

Poziom edukacji ponadgimnazjalnej

2%2%

34%

29%

21%

Bradzo dobra i dobra

29%

25%

1%2%
26%

50%

21%
66%

3%
4%
8% 2%

74%
Nie mam zdania

2%
1%2%

63%
46%

2%
2%2%

25%

33%

15%

6% 2%

27%

35%

Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej

1%2%

32%

30%

21%

21%

16%

40%

15%

3%

22%

37%

19%

20%

27%

30%

Dostępność i jakość komunikacji publicznej

Otwartość samorządu na inicjatywy mieszkańców 5%

14%

28%

27%

5% 2%

14% 4% 2%

37%

23%

10% 2%

20%

36%

30%

Jakość usług pomocy społecznej

12%

6% 2%
Brak odpowiedzi

własne
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Wśród kluczowych elementów w zakresie mocnych stron Wisły wskazywano przede
wszystkim atrakcyjne położenie – aż 122 osoby (31%) wskazały tę kategorią, jako kluczową dla
miasta. Oferta kulturalna oraz baza noclegowa zostały dużo rzadziej wymieniane, pomimo iż
we wcześniejszych analizach wskazano, iż baza noclegowa jest silnie rozbudowana
i zdywersyfikowana, a co najmniej 3 razy w miesiącu odbywają się znaczące wydarzenia
kulturalne.
Wykres 53 Najbardziej pozytywny element Wisły – odpowiedzi respondentów
Atrakcyjne położenie

31%

Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

16%

Infrastruktura turystyczna

14%

Rozwój i inwestycje

7%

Imprezy kulturalne

6%

Tereny zielone i czystość miasta
Baza noclegowa
Otwartość, przedsiębiorczość mieszkańców

5%
4%
4%

Źródło: opracowanie własne

Identyfikacja słabych stron Wisły pokrywa się z dokonanymi wyborami w pytaniu pierwszym.
Respondenci uznali, że największą słabością miasta jest infrastruktura drogowa (129 osób
udzieliło takiej odpowiedzi).
Wykres 54 Największe słabości Wisły – odpowiedzi respondentów
Infrastruktura drogowa

29%

Infrastruktura sportowa

9%

Władze, urzędnicy

9%

Zanieczyszczenie, estetyka miasta

8%

Brak imprez kulturalnych

8%

Komunikacja publiczna

8%

Brak rozrywek
Rozwój miasta

6%
5%

Źródło: opracowanie własne
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Pytanie trzecie miało na celu zbadać poziom identyfikacji mieszkańców z miastem. Czynnik ten
wydaje się o tyle istotny, iż pozwala stwierdzić jak bardzo społeczność lokalna chce wywierać
wpływ na kształt miasta. Perspektywa socjologiczna zakłada także, że im bardziej spoista
grupa tym skuteczniej wykonuje i wspiera powierzone zadania. Zadaniem respondentów było
wskazanie po jednej odpowiedzi z 5 kategorii. Wyniki prezentuje poniższy wykres.
Wykres 55 Stopień identyfikacji mieszkańców z miastem – odpowiedzi respondentów

Chcę aktywnie działać na rzecz rozwoju miasta

56%

Jestem dumna/y z tego, że mieszkam w Wiśle

Wisła jest mi obojętna

60%

Jestem mocno związana/y z Wisłą

14%

73%

Średnio

6%

81%

71%

Nie i raczej nie

8%

8% 7%

26%

5% 7%

Czuję się związany ze Śląskiem Cieszyńskim

Tak i raczej tak

14%

22%

19%

8% 7%

5% 3%

Brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne

Odpowiedzi ankietowanych korespondują z wnioskami płynącymi z rozdziału „aktywność
lokalna”. Zdecydowana większość badanych (326 osób) zadeklarowała silną więź z miastem.
Postawa ta została potwierdzona przez wybory dokonane w kategorii „Wisła jest mi obojętna”
– 404 osoby wybrały odpowiedź nie i raczej nie.
W pytaniu czwartym respondenci mieli określić swoje plany związane z zamieszkaniem
w perspektywie przyszłych 5 lat zaznaczając jedną z podanych odpowiedzi. Następny wykres
wskazuje procentowy udział odpowiedzi.
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Wykres 56 Ocena atrakcyjności osiedleńczej – odpowiedzi badanych
[WARTOŚĆ]
W Wiśle (tu gdzie mieszkam)
W powiecie cieszyńskim, ale nie w Wiśle

[PROCENTOWE]
[WARTOŚĆ]
[WARTOŚĆ]
[WARTOŚĆ]

W większym mieście w województwie śląskim
W innym dużym mieście w Polsce, poza Śląskiem

[WARTOŚĆ]

Na wsi, ale nie w powiecie cieszyńskim
[WARTOŚĆ]
Za granicą
Brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne

Udzielone odpowiedzi jednoznacznie wskazują, że mieszkańcy nie chcą w najbliższym czasie
zmieniać miejsca zamieszkania. Aż 362 osoby stwierdziły, że w pięcioletniej perspektywie
zamierzają pozostać w Wiśle. Stąd wniosek, że w opinii mieszkańców atrakcyjność osiedleńcza
miasta jest wysoka.
Pytanie piąte dotyczyło najważniejszych zadań / przedsięwzięć / projektów, które należałoby
zrealizować w mieście. Respondentom pozostawiano swobodę wypowiedzi z zastrzeżeniem,
aby wskazali jedno takie zadanie. Najczęściej pojawiające się wypowiedzi prezentuje poniższy
wykres.
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Wykres 57 Rekomendacje dla poprawy jakości życia
Otwarty basen

28%

Poprawa stanu dróg

22%

Infrastruktura sportowa

7%

Budowa obwodnicy

7%

Rozszerzenie oferty kulturalnej

6%

Zmiana władz miasta

4%

Poprawa infrastruktury, oferty turystycznej

4%

Poprawa czystości miasta/działania proekologiczne

3%

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

3%

Budowa parkingów

3%

Źródło: opracowanie własne

Wypowiedzi mieszkańców skupiły się na dwóch kluczowych elementach – potrzebie
udostępnienia otwartego basenu oraz poprawie stanu dróg. Opinie te wyraziło kolejno
122 i 95 osób.
W pytaniu szóstym respondenci zostali poproszeni o wskazanie najważniejszych kierunków
harmonijnego rozwoju. Do dziesięciu kategorii mieli przypisać odpowiednie znaczenie.
Wykres 58 Priorytetowe kierunki rozwoju w opinii mieszkańców [%]
Poprawa infrastruktury podstawowej
Rozwój miejskiej infrastruktury okołoturystycznej

75%

Działalność i oferty w zakresie sportu

71%

Rozwój infrastruktury sportowej

11% 3% 4%

82%

16%

70%

4% 5%

19%

4% 6%

20%

4% 5%

Zwiększenie promocji Wisły

68%

20%

7% 5%

Rozwoju przedsiębiorczości

66%

21%

6% 7%

24%

5% 7%

Działalność i oferty kulturalne

64%

Jakości edukacji na wszystkich poziomach

63%

24%

6% 7%

Infrastruktura edukacji i kultury

62%

26%

5% 6%

Społeczeństwo informacyjne

Bardzo duże i duże

Średnie

60%

Bardzo małe i małe

26%

7% 7%

Brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne
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Zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami, najistotniejszym kierunkiem rozwoju miasta jest
poprawa infrastruktury podstawowej – kategoria ta została wskazana przez 406 osób jako
najważniejsza oraz rozwój infrastruktury okołoturystycznej (wskazano jako najważniejszy
kierunek przez 372 osoby). Najmniejsze znaczenie dla rozwoju Wisły według mieszkańców
miało zwiększenie promocji Wisły oraz cyfryzacja i rozwój społeczeństwa informacyjnego –
obie te kategorie zostały uznane za najmniej istotne przez 37 osób.
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5. Analiza metodą SWOT
słabe strony

mocne strony

Problemy wynikające
z uwarunkowań
geograficznoprzestrzennych oraz
komunikacyjnych

Problemy
komunikacyjne
związane ze znaczną
rozległością oraz
górskim charakterem
miejscowości

Korzystna lokalizacja
(geograficzna oraz
komunikacyjna)

Bogactwo zasobów
przyrodniczych (Park
Krajobrazowy, inne
obszary chronione)

Duże różnice
wysokości i wynikające
z tego trudności
w budowaniu i rozwoju
infrastruktury
technicznej

Duża część terenu
objęta ograniczeniami
w inwestowaniu ze
względu na
przynależność do
obszarów chronionych

Warunki geograficzne
sprzyjające aktywnym
formom turystyki

Sprzyjający
mikroklimat
(stosunkowo długi
sezon narciarski)

Brak miejskiej
komunikacji publicznej
dla mieszkańców
oraz turystów
(np. skibus-ów)

Niedrożny układ
drogowy, zwłaszcza
w czasie szczytów
komunikacyjnych
i podczas weekendów

Źródła Królowej
Polskich Rzek – rzeki
Wisły

Funkcjonowanie
turystycznego ruchu
transgranicznego
(bliskość przejść
granicznych
z Czechami i Słowacją)

Niekompletność sieci
drogowej
i chodnikowej oraz
oświetlenia

Niewystarczająca liczba
parkingów (w centrum,
przy ośrodkach
narciarskich,
skoczniach, innych
atrakcjach)

Centralne położenie
względem gmin
Beskidzkiej 5, rdzeń
Beskidu Śląskiego

Bliskość konurbacji
górnośląskiej (popyt
turystyczny)

Okresowe zagrożenia
powodziowe na
krótkich ciekach
o znacznych spadkach

Wydajność układu
komunikacyjnego
ograniczona
przepustowością
DW 941

Systematyczny rozwój
sieci drogowej (drogi
wojewódzkie 941
i 942, drogi
powiatowe)

Przebiegająca przez
miasto linia kolejowa

Brak wystarczającej
oferty oraz promocji
produktów
turystycznych
i kulturalnych

Niewystarczająca
infrastruktura
sportowo-rekreacyjna
(m.in. basen, system
ścieżek rowerowych)

Zbiornik Wisła Czarne
jako źródło
zaopatrzenia w wodę
i atrakcja turystyczna

Znaczna rozległość
terytorialna w obrębie
beskidzkich dolin
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słabe strony

mocne strony

Niski poziom
wykorzystania
infrastruktury
sportowej przez
mieszkańców

Brak domu kultury
z sala widowiskową
oferującego produkty
kulturalno-turystyczne
w trakcie deszczu oraz
poza sezonem

Wisła Perłą Beskidów:
silna marka turystyczna

Duża liczba
odwiedzających
turystów, w tym
wzrastająca liczba
turystów zagranicznych

Zbyt małe
wykorzystanie
potencjału
krajobrazowoturystycznego rzeki
Wisły

Brak atrakcyjnej oferty
dla turystów
przyjeżdzających na
dłuższe pobyty

Duża rozpoznawalność
Wisły na krajowym
rynku turystycznym

Wiodący ośrodek
sportów zimowych,
funkcjonowanie
wiślańskiego skipassu

Niedostateczna liczba
atrakcji turystycznych
umożliwiających
stworzenie
interesującej
całorocznej oferty

Niewystarczająca liczba
materiałów
promocyjnych dla
turystów zagranicznych

Lokalizacja Rezydencji
Prezydenta RP Zamek
w Wiśle

Wieloletnie tradycje
w upowszechnianiu
i propagowaniu
folkloru (m.in. TKB,
Wiślaczek Country)

Brak współpracy
pomiędzy WCK, PI,
WOT w zakresie
turystyki
i strategicznych
zagadnień z nią
związanych

Mało atrakcyjna oferta
czasu wolnego dla
młodzieży i seniorów
oraz jej koncentracja
w centrum miasta

Obecność w mediach
regionalnych
i ogólnopolskich,
partnerzy biznesowi
(LARIX)

Postać Adama Małysza

Koncentryczny
charakter oferty
kulturalnorozrywkowej (brak
wydarzeń w dolinach)

Niedostateczna
dbałość o środowisko
i estetykę krajobrazu

Funkcjonowanie
produktów
turystycznych
o utrwalonej renomie

Wiodący ośrodek
turystyczny

Brak wystarczającej
dbałości o zachowanie
czystości w okolicy
szlaków turystycznych
i w potokach

Niewystarczająca liczba
koszy na śmieci oraz
pojemników do ich
sortowania

Bogaty kalendarz
imprez kulturalnorozrywkowych

Dobrze rozwinięta
infrastruktura
turystycznorekreacyjna
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słabe strony

mocne strony
Zasoby kulturalne
i przyrodnicze
umożliwiające rozwój
i specjalizacje
w agroturystyce
i ekoturystyce

Zróżnicowana baza
noclegowa oraz
gastronomiczna, duża
liczba obiektów
przyjaznych rodzinom
z dziećmi

Niska jakość sanitarna
rzeki Wisły oraz niski
poziom wykorzystania
jej potencjału

Brak dbałości
o zachowanie
drożności potoków i
rzeki oraz kanalizację
deszczową

Zmodernizowana
infrastruktura
turystyczna
i okołoturystyczna

Połączenie z pobliskimi
gminami poprzez
wspólne produkty
turystyczne w zakresie
infrastruktury liniowej
(ścieżki piesze
i rowerowe)

Specyficzne
uwarunkowania
wpływające na
gospodarkę Wisły

Zwiększająca się liczba
zarejestrowanych
bezrobotnych
i długotrwale
pozostających bez
pracy

Dobra dostępność
i jakość informacji
turystycznej, bezpłatna
aplikacja „Wisła 4
Mobile”

Centrum aktywnego
wypoczynku, zwłaszcza
w zakresie sportów
zimowych

Trudność w znalezieniu
pracy w Wiśle

Przeważająca liczba
mikroprzedsiębiorstw,
mało odpornych na
wahania koniunktury
gospodarczej

Duża liczba stale
modernizowanych
wyciągów narciarskich
(m.in.: Soszów, Stożek,
Nowa Osada, Cienków)

Trasy FIS narciarstwa
zjazdowego oraz
biegowego

Niewystarczające
działanie w zakresie
przyciągnięcia
inwestorów oraz brak
wydzielonych stref
aktywności
gospodarczej

Niski stopień
dywersyfikacji lokalnej
gospodarki

Dobrze rozwinięta
infrastruktura
sportowa (narciarska,
rowerowa, turystyki
pieszej)

Olimpijski Obiekt
Sportowy Start –
Ośrodek PZSN

Sezonowość ruchu
turystycznego oraz
uzależnienie od
warunków
atmosferycznych

Występowanie „szarej
strefy” w turystyce
oraz zatrudnienia
sezonowego

Skocznie: im. Adama
Małysza, w Wiśle
Centrum oraz Łabajów

Międzynarodowe
i krajowe imprezy
sportowe (m.in. Letnie
GP i PŚ w skokach,
Diverse Downhill,
Beskidzka 160)

Występujący problem
niskiej emisji – niska
świadomość
ekologiczna
mieszkańców

Chaos reklamowy
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słabe strony

mocne strony
Starzejące się
społeczeństwo –
niedobór placówek
dziennego pobytu

Kapitał rozwojowy oraz
wysoka jakość
świadczonych usług
publicznych

Aktywność
w pozyskiwaniu
środków z funduszy
europejskich

Znaczny odsetek osób
w wieku
poprodukcyjnym

Niska aktywność
zarządów osiedli

Duża liczba firm,
przedsiębiorczość
mieszkańców,
dynamika rynku pracy,
i silna pozycja
wiodących firm

Skuteczna polityka
przestrzenna,
pozwalająca na
efektywną gospodarkę
przestrzenną w mieście

Brak żłobka

Mała ilość środków
przekazywana na
realizacje zadań
publicznych przez NGO

Dobrze rozwinięta
infrastruktura
techniczna

Pozytywne oceny pracy
Urzędu Miasta Wisły
oraz systematycznie
aktualizowany serwis
www miasta

Problemy
demograficzne,
emigracja i wyjazdy do
dużych miast

Współpraca
w wymiarze,
krajowym,
transgranicznym
i międzynarodowym
(B5, FMN, Euroregion,
miasta partnerskie)

Systematyczny rozwój
infrastruktury
kulturalnej (Biblioteka,
WCK, Muzeum)

Pozytywnie oceniane
placówki edukacyjne
oraz dostępność
przedszkoli

Wysoki poziom
aktywności obywateli
włączających się
w działalność
pomocową (rosnąca
liczba NGO)

Wysoka ocena
poziomu
bezpieczeństwa wśród
mieszkańców

Wysoki poziom
identyfikacji
mieszkańców
z miastem

Nasilające się
niekorzystne zjawiska
społeczne

Niewystarczające
działania w zakresie
polityki społecznej oraz
aktywizacji
mieszkańców
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zagrożenia

szanse

Słabnąca dostępność
komunikacyjna miasta

Brak inwestycji
w infrastrukturę
drogową (w tym
parkingi) przy rosnącej
liczbie samochodów
i braku komunikacji
zbiorowej

Poprawa dostępności
komunikacyjnej Wisły

Poprawa wydajności
głównych szlaków
komunikacyjnych
(DW 941 i 942, sieć
dróg powiatowych)

Nie pozyskanie
środków zewnętrznych
na finansowanie
inwestycji drogowych

Pogarszający się stan
sieci dróg lokalnych
i infrastruktury
towarzyszącej

Poprawa i rozwój
systemu sieci dróg
lokalnych wraz z ich
otoczeniem oraz
parkingami

Uruchomienie
wiślańskiej komunikacji
publicznej, w tym
obsługującej ruch
turystyczny

Zamknięcie /
zawieszenie połączenia
kolejowego do Wisły

Zahamowanie rozwoju
branży turystycznej

Realizacja projektu
rewitalizacji linii
kolejowej do Wisły
oraz remont wiaduktu
w Głębcach

Przygraniczne
położenie oraz
możliwości rozwoju
współpracy
transgranicznej

Nie podejmowanie
inwestycji
w infrastrukturę
turystyczną
i okołoturystyczną

Wzrost
konkurencyjności
innych miast
nastawionych na
przyciąganie turystów
i inwestorów

Wzrost atrakcyjności
turystycznej
oddziaływujący na
lokalną gospodarkę

Przyciągnięcie
inwestorów do
dynamicznie
rozwijającego się
ośrodka turystycznego

Wzrost
zainteresowania
zagraniczną ofertą
turystyczną

Zmniejszająca się liczba
turystów
odwiedzających Wisłę

Wzrost dochodów
miasta z tytułu
podatków oraz opłaty
klimatycznej

Zwiększająca się liczba
turystów
odwiedzjących Wisłę,
w tym turystów
zagranicznych

Brak środków własnych
na realizację projektów
promocyjnych

Utrzymujący się kryzys
w gospodarce
światowej, mający
bezpośrednie
przełożenie na
dekoniunkturę
w turystyce

Możliwość pozyskania
środków zewnętrznych
na realizację
konkretnych projektów
turystycznych

Systematyczny rozwój
turystycznej
infrastruktury
publicznej
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zagrożenia

szanse

Nie podjęcie działań
proekologicznych

Zaangażowanie miasta
we współpracę
w wymiarze,
krajowym,
transgranicznym
i międzynarodowym

Budowanie przewagi
konkurencyjnej na
polskim rynku
turystycznym w
oparciu o rozwój i stałe
ulepszanie produktów
turystycznych

Postępujące
zanieczyszczenie
środowiska
przyczyniające się do
zmniejszenia ruchu
turystycznego

Spadek atrakcyjności
osiedleńczej Wisły

Poprawa koniunktury
na rynku w wymiarze
globalnym powodująca
wzrost popytu na
usługi turystyczne,
wzrost zamożności
obywateli polskich

Rosnąca liczba atrakcji
turystycznych
w mieście

Konieczność
wygospodarowania
własnych środków na
częściowe
sfinansowanie
projektów
proekologicznych

Zaostrzenie systemu
prawnego w zakresie
ochrony środowiska
wpływające na
zahamowanie
inwestycji

Możliwość
wykorzystania
nowoczesnych metod
promocji, opartych
o rozwój technologii
cyfrowych

Możliwości
promocyjne miasta
związane z pobytami
sportowców
i organizacją dużych
imprez sportowych

Pogłębienie się kryzysu
gospodarczego w kraju

Utrzymujący się brak
zainteresowania
inwestorów
zewnętrznych
(krajowych
i zagranicznych)
inwestycjami w Wiśle

Poszukiwanie
inwestorów pod
konkretne projekty
związane z turystyką

Możliwość partnerskiej
współpracy z lokalnymi
przedsiębiorcami
działającymi w branży
turystycznej

Spadek przychodów
budżetu samorządu

Dalszy wzrost
obciążenia samorządu
(nowe zakresy zadań)
bez zapewnienia
wystarczających
środków

Przystąpienie Wisły do
LGD Cieszyńska Kraina

Kreowanie wizerunku
Wisły jako miasta
wykorzystującego
ekologiczne
rozwiązania

Ograniczenie
subwencji
zewnętrznych

Spadek
konkurencyjności
przedsiębiorstw,
a w konsekwencji
zmniejszenie szans na
wykorzystanie kapitału
prywatnego

Podejmowanie działań
proekologicznych

Dalszy rozwój
infrastruktury
technicznej w oparciu
o proekologiczne
rozwiązania

Brak chęci współpracy
ze strony podmiotów z
branży turystycznej
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zagrożenia

szanse

Niestabilność struktury
przepisów prawnoadministracyjnych

Postępujące problemy
społeczne

Opracowanie nowych
rozwiązań
systemowych, które
pozwolą na
finansowanie inicjatyw
w zakresie ochrony
środowiska i
gospodarki wodnej

Depopulacja Wisły,
konieczność zmiany
miejsca zamieszkania
ze względu na brak
pracy

Niechęć organizacji
pozarządowych do
zawiązywania szerokiej
współpracy na rzecz
rozwiązywania
lokalnych problemów

Wzrost wykorzystania
odnawialnych źródeł
energii oraz technologii
zwiększających
efektywność
energetyczną

Utrzymanie wysokiego
poziomu atrakcyjności
inwestycyjnej
województwa
śląskiego

Brak dostosowania
działań odnoszących
się do negatywnych
zjawisk społecznych
(starzenie się
społeczeństwa)

Wzrost bezrobocia
oraz liczby osób trwale
pozostających bez
pracy

Wzrost dochodów
własnych budżetu
gminy

Możliwość
wykorzystania kapitału
prywatnego oraz
zawiązywania
partnerstwa publicznoprywatnego (PPP)

Wykorzystanie
nowoczesnych
technologii (rozwój
technologii
informatycznych
i cyfrowych
dedykowanych
usługom publicznym

Opracowanie
i dofinansowanie
nowej oferty
kulturalnej miasta

Dostępność środków
zewnętrznych na
finansowanie ważnych
inwestycji
komunalnych
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6. Wisła 2020 – wizja rozwoju i cele strategiczne
Założenia rozwojowe Miasta Wisła do roku 2020 koncentrują się wokół podstawowych
elementów: jakości życia mieszkańców i potencjału turystycznego. Zrównoważony
rozwój wymaga również uwzględnienia aspektu ochrony środowiska – tj. komponentów
związanych z zachowaniem i efektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych krajobrazu, unikatowych walorów przyrodniczych itp. W Wiśle szczególnie istotne jest
przyjęcie zasad zrównoważonego rozwoju rozumianego jako podejmowanie działań,
które pozwalają uzyskiwać efekty synergiczne celów gospodarczych, społecznych
i ochrony środowiska. W tym sensie polityka zrównoważonego rozwoju jest spójna
z działaniami stymulującymi lokalny wzrost gospodarczy, którego kołem zamachowym
jest turystyka. Z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Wisła
istotne jest również niwelowanie różnic cywilizacyjnych wynikających z peryferyjnego
położenia znaczących obszarów miasta (osiedla w dolinach) – w tym w szczególności w
odniesieniu do lokalnego układu komunikacyjnego. Aby osiągnąć możliwie wysoki
poziom harmonijnego rozwoju konieczne jest wyrównywanie poziomu dostępności
różnych

usług

publicznych

dla

mieszkańców,

a

jednocześnie

zapewnienie

odwiedzającym miasto turystom dogodnych warunków przemieszczania się i
korzystania z różnych elementów oferty. Poprawa wydajności komunikacyjnej jest
zatem kluczowym czynnikiem z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości oraz
warunków życia mieszkańców, a także dostępności i atrakcyjności turystycznej.
Wyniki analiz przeprowadzonych na etapie diagnozy, w tym sondażu opinii mieszkańców
miasta w zakresie oceny potencjału Wisły, a także konkluzje z cyklu warsztatów
strategicznych pozwoliły na wyodrębnienie najistotniejszych elementów, które należy
uznać za decydujące w kontekście rozwoju miasta:
− Turystyka jako koło zamachowe lokalnej gospodarki (miejsca pracy, dochody
i poziom zamożności mieszkańców, przedsiębiorczość, inwestycje),
− Dostępność i jakość usług publicznych i wyrównywanie szans w kontekście
zróżnicowanych możliwości różnych grup (z uwagi na wiek, miejsce
zamieszkania),
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− Aktywność i zaangażowanie mieszkańców w różnorodnych formach działania na
rzecz rozwoju lokalnego (wzmacnianie wspólnoty mieszkańców poprzez
tworzenie przestrzeni do czynnego udziału w życiu Wisły).
Jako uwarunkowania przekrojowe – istotne we wszystkich obszarach rozwoju – należy
uznać:
− Ochrona i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych (lokalna polityka
zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju, promocja postaw i rozwiązań
proekologicznych).
− Nowoczesna infrastruktura i przestrzeń publiczna – na Mieście Wisła jako
jednostce samorządu rozumianego jako podmiot – spoczywa obowiązek budowy
i modernizacji infrastruktury technicznej (w tym komunikacyjnej), społecznej.
− Efektywne metody zarządzania w strukturach samorządowych – jako element
warunkujący skuteczną realizację sekwencji zadań, projektów i programów,
dzięki którym osiągane są cele na poziomie operacyjnym i strategicznym.
Przyjęcie nowego modelu zarządzania w samorządzie wymaga stymulowania
aktywności mieszkańców oraz profesjonalizacji działania struktur poszczególnych
instytucji. W tym zakresie rekomenduje zwiększanie zakresu konsultacji
podejmowanych działań z organizacjami, w tym w szczególności wykorzystanie
ich potencjału eksperckiego, w zakresie który nie będzie wpływał negatywnie na
skuteczność realizowanych procesów decyzyjnych.
− Cyfryzacja i informatyzacja – ważnym wyzwaniem stojącym przed polskimi
samorządami jest wykorzystanie szansy, która pojawia się w związku
z możliwościami szerokiego zastosowania narzędzi elektronicznych w ramach
zarządzania procesami wewnątrz instytucji (np. Urząd Miasta Wisła), ale także
w zakresie

komunikacji

(z

mieszkańcami,

organizacjami

społecznymi,

przedsiębiorstwami). Z jednej strony konieczne jest podnoszenie kompetencji
pracowników samorządowych w zakresie narzędzi cyfrowych, z drugiej strony
ważne jest także promowanie wykorzystania narzędzi cyfrowych wśród
mieszkańców.
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6.1 Wizja rozwoju – Wisła 2020
Wizja Wisły w 2020 koncertuje się na trzech polach, wskazując tym samym strategiczne
kierunki rozwoju miasta.

Wizja rozwoju Miasta Wisła
do 2020 roku

Wiodący całoroczny ośrodek
turystyczny Polski Południowej,
gdzie zachowuje się dbałość
o naturalne zasoby przyrody
i krajobrazu

Miasto gwarantujące wysoką
jakość życia mieszkańców
i dostępność nowoczesnych
usług publicznych

Samorząd otwarty i wspierający
aktywność mieszkańców
w wymiarach społecznym,
gospodarczym i kulturalnym

Wizja rozwoju Miasta Wisła definiuje kluczowe strategiczne założenia i kierunki działania
samorządu w okresie realizacji Strategii, wyznaczając tym samym kluczowe obszary,
w jakich koncentrować się będzie interwencja. Kompleksowe podejście zgodne
z zasadami zrównoważonego rozwoju (turystka – gospodarka – środowisko – człowiek)
pozwala realizować zadania, które wprost odpowiadają na potrzeby mieszkańców,
którzy ostatecznie stanowią podstawowy lokalny kapitał oraz budują wizerunek miasta.
Jakość życia mieszkańców Miasta Wisła to podstawowa wartość, wokół której
z konieczności koncentruje się aktywność lokalnego samorządu. Czyste środowisko,
dobre drogi, estetyczna i zadbana mała infrastruktura to podstawowe uwarunkowania
sukcesu gospodarki opartej na turystyce. Z drugiej strony dostępność i jakość usług
publicznych wpływa na atrakcyjność osiedleńczą, co pozwala zachęcać młodych ludzi do
pozostania w Wiśle - podejmowania pracy i zakładania rodzin. Dbałość o poziom życia
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społecznego oznacza także tworzenie przestrzeni dla aktywności mieszkańców, a także
dbałość i troskę o osoby zagrożone różnymi formami wykluczenia. W tej ostatniej
dziedzinie ważne jest łączenie sił organizacji społecznych (a często grup nieformalnych)
oraz instytucji, w tym w pierwszej kolejności struktur lokalnego samorządu.
Powyższe uwagi pozwalają zdefiniować wizję rozwoju miasta, która obejmuje kluczowe
aspiracje rozwojowe Wisły w sensie wyobrażenia zmian społeczno-gospodarczych, które
mają zostać osiągnięte w perspektywie do 2020 roku.
Głównym zasobem rozwojowym, którego znaczenie było wielokrotnie akcentowane
w ramach prowadzonych konsultacji strategicznych, jest w Wiśle ugruntowana marka
miasta na rynku turystycznym. Stąd różne kierunki interwencji (infrastruktura
i komunikacja, rozwój oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, poszanowanie
zasobów środowiska naturalnego) ogniskują się w obrębie turystyki, jako sektora, który
ma decydujące znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Wisły. Tym samym inne
priorytety strategiczne są definiowane niejako „w perspektywie” turystycznej, która
wyznacza ramy myślenia o rozwoju Miasta Wisła do 2020 roku.
Zaprezentowane powyżej podejście gwarantuje harmonijny, zrównoważony rozwój.
Z jednej strony wyraźnie wskazuje, że sektor turystyczny będzie stanowić wiodącą
determinantę rozwoju gospodarczego do roku 2020. Z drugiej strony znaczenie nadano
jakości życia mieszkańców w kontekście dostępności infrastruktury i usług. Podejście
w ramach niniejszej Strategii ma charakter zrównoważony, co oznacza że nacisk na
rozwój w poszczególnych dziedzinach rozkłada się proporcjonalnie do potrzeb
i potencjału.
W ramach poszczególnych celów strategicznych uwzględniono zagadnienia związane
z cyfryzacją, co jest podyktowane horyzontalnym charakterem dynamicznego rozwoju
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (postęp w tej dziedzinie ma wpływ na
niemal wszystkie dziedziny życia).

Strona 136 z 200

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020

6.2 Cele strategiczne
Poniżej dokonano szczegółowej charakterystyki poszczególnych obszarów planowania
strategicznego, w odniesieniu do zakresów tematycznych oraz pożądanych oddziaływań,
które mogą stanowić rzeczywistą treść zmiany społeczno-gospodarczej w ramach
implementacji niniejszej strategii. W odniesieniu do wizji rozwoju analiza wyznaczonych
obszarów planowania strategicznego (domen strategicznych) pozwoliła w następnej
kolejności na sformułowanie czterech celów strategicznych, które definiują pożądane
kierunki samorządowej interwencji publicznej, jakie mają być podejmowane na rzecz
rozwoju Miasta Wisła. Określenie zawartości poszczególnych celów oparta jest również
na wnioskach z analizy potrzeb i problemów rozwojowych zidentyfikowanych w ramach
diagnozy – w tym w znaczącej mierze warsztatów strategicznych i sondażowych badań
opinii mieszkańców.

Cel strategiczny 1.:
Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki w Wiśle
Diagnoza społeczno-gospodarcza Wisły jednoznacznie wskazuje na turystykę jako
dominującą i kluczową branżę dla miasta. Jest to również zgodne z powszechnym
przekonaniem mieszkańców i lokalnych liderów o fundamentalnym znaczeniu rozwoju
turystyki dla przyszłości miasta. Zgodnie z nowoczesnym podejściem do rozwoju
lokalnego, w którym planowanie opiera się o zidentyfikowane przewagi konkurencyjne,
za koło zamachowe rozwoju Wisły trzeba uznać zatem turystykę i wszystkie branże
„okołoturystyczne”.

Naturalny

potencjał

atrakcyjności

turystycznej

opartej

w przeważającej mierze o unikatowe walory przyrodnicze wymaga możliwie szerokiego
dopełnienia infrastrukturalnego, a także rozwoju oferty kulturalnej, sportowej,
rekreacyjnej. Rozwój turystyki pociąga natomiast za sobą wzrost w sektorze usług
okołoturystycznych – głównie handlu i usług. Ważnym elementem decydującym
o atrakcyjności danej lokalizacji z punktu widzenia turysty jest jakość i dostępność
infrastruktury dla wypoczynku. Stąd inwestycje w publiczne (ogólnodostępne) elementy
oferty (ścieżki, trasy) i kreowanie centrów ruchu turystycznego są niezbędne dla
efektywnego stymulowania rozwoju turystki. Oprócz wykorzystania naturalnego
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potencjału gór i rzek, pożądane jest budowanie oferty w oparciu o zasoby dziedzictwa
kultury wiślańskich górali oraz o potencjał wynikający z sukcesów sportowych wiślan
(Adam Małysz), jak i o zaplecze w postaci infrastruktury sportowej.
Działania minimalizujące wpływ na środowisko
Działania przewidziane w ramach celu strategicznego 1 obejmują zarówno obszary
zagospodarowane

(centrum

oraz

zabudowę

miejską

Wisły)

jak

i

obszary

wykorzystywane obecnie na cele sportowo-rekreacyjne: szlaki rowerowe i piesze, trasy
narciarskie itp. Działania te mogą wykazywać potencjalne negatywne oddziaływanie na
poszczególne komponenty środowiska, stąd konieczne jest podjęcie działań
minimalizujących to oddziaływanie. Do działań ograniczających i minimalizujących
należą:
− Wszelkie prace mogące mieć znaczący negatywny wpływ na siedliska lub gatunki
chronione

należy

przyrodniczych

poprzedzić

zarówno

szczegółową

w odniesieniu

do

inwentaryzacją
zasobów

zasobów

ożywionych

jak

i nieożywionych. Ponadto prace terenowe w takim wypadku należy prowadzić
pod nadzorem upoważnionego przyrodnika i zgodnie z jego zaleceniami;
− Realizacja i eksploatacja przedsięwzięć, które mogą wykazywać potencjalne
negatywne oddziaływanie na gatunki i siedliska chronione powinna być objęta
obowiązkiem okresowego monitoringu, a na etapie powykonawczym organ
określający warunki środowiskowe może nałożyć konieczność opracowania
i przedłożenia przeglądu porealizacyjnego inwestycji;
− Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej powinien odbywać się w
oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, z ograniczeniem ingerencji w
naturalne ekosystemy do minimum poprzez wybór wariantu charakteryzującego
się najmniejszym negatywnym oddziaływaniem na środowisko przy osiągnięciu
optymalnych korzyści ekonomicznych i społecznych;
− Ograniczenie do niezbędnego minimum wycinki drzew i krzewów oraz likwidacji
powierzchni biologicznie czynnych;
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Szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe powinny zostać dokładnie oznaczone w celu
zapobieżenia swobodnej penetracji ludzi poza trasami oraz wyposażone w tablice
informacyjne dotyczące zasad właściwego zachowania na szlakach. Pozwoli to na
skanalizowanie i uregulowanie strumienia ruchu turystycznego w obrębie wyznaczonych
szlaków i obiektów do tego przystosowanych; Ograniczenie ingerencji w naturalne
zbiorowiska występujące w sąsiedztwie cieków i rzek, stanowiących szlaki migracyjne
dla zwierząt. Oznacza to konieczność pozostawienia ciągłości koryt cieków naturalnych
oraz zadrzewień i zakrzewień występujących w dolinach cieków, zakaz zabudowy trwałej
w bezpośrednim sąsiedztwie koryt cieków, prowadzenie wszelkich prac budowlanych
w sposób nie powodujący niszczenia siedlisk i zbiorowisk roślinnych w dolinach cieków
oraz w terminie niepowodującym płoszenia lub niszczenia gniazd i siedlisk gatunków
znajdujących się w okresie rozrodczym.

Cel strategiczny 2.:
Poprawa dostępności nowoczesnych usług publicznych
Istotną barierą rozwojową w kontekście poprawy jakości życia mieszkańców i rozwoju
gospodarczego jest lokalny system komunikacyjny. Nie chodzi tu jednak tylko o stan
infrastruktury drogowej (jak ma to często miejsce w mniejszych ośrodkach miejskich),
lecz przede wszystkim o budowę spójnego układu transportowego, który będzie
zapewniał mieszkańcom odległych osiedli (dolin) dostęp do usług świadczonych w
centrum, natomiast turystom dogodne warunki komunikacyjne dla przemieszczania się
między atrakcjami, obiektami zakwaterowania itp. W odniesieniu do dróg wojewódzkich
i powiatowych konieczna jest ścisła współpraca wiślańskiego samorządu z instytucjami
zarządzającymi danymi ciągami drogowymi oraz systematyczne lobbowanie na rzecz
podejmowania przez te podmioty inwestycji na rzecz poprawy jakości systemu
głównych szlaków komunikacyjnych. W przypadku dróg lokalnych niezbędne jest
natomiast systematyczne przygotowywanie i realizacja własnych inwestycji (a także
finansowanie ich w ramach dostępnych środków zewnętrznych). Ważnym aspektem
celu strategicznego jest również zapewnienie wystarczającej liczby miejsc parkingowych
w zakresie dopasowanym do zróżnicowanego (ze względu na sezonowe zmiany
natężenia ruchu turystycznego), a także poprawa bezpieczeństwa systemu drogowego
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(chodniki, oświetlenie). Innym ważnym elementem związanym z jakością świadczonych
usług publicznych jest systematyczny rozwój infrastruktury społecznej. Mimo
znaczących przedsięwzięć, które zostały w tym zakresie podjęte w ostatnich latach (np.
budowa Hali Sportowej im. Wiślańskich Olimpijczyków), niektóre obszary usług
społecznych, w tym m. in. kultura i edukacja, wciąż wymagają interwencji w zakresie
rozwoju zaplecza technicznego dla skutecznej realizacji działań programowych. Dobrze
rozwinięta infrastruktura (i bezpośrednio powiązana z nią oferta) kulturalna i
edukacyjna znacząco wpływa na wzrost konkurencyjności miasta i rozwój gospodarki
opartej na wiedzy oraz jest kluczowym warunkiem rozwoju społeczeństwa, a także
drogą do podnoszenia jakości życia. Ponadto w ramach szeroko rozumianych usług
publicznych ważne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i warunków rozwoju
dla nowoczesnej opieki zdrowotnej mieszkańców Wisły.
Trzeba mieć na uwadze, że nowoczesna infrastruktura i atrakcyjna oferta w sektorze
usług społecznych takich jak kultura, rozrywka, sport i rekreacja ma znaczący potencjał
synergiczny w odniesieniu do rozwoju branży turystycznej.
Działania minimalizujące wpływ na środowisko
Największe potencjalne oddziaływanie na środowisko w tym obszarze wiąże się
z realizacją inwestycji drogowych: rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych,
wojewódzkich i gminnych. Realizacja planowanych działań inwestycyjnych może
prowadzić lokalnie do przekształcania powierzchni ziemi, zmiany stosunków wodnych,
zanieczyszczenia wód, pogorszenia klimatu akustycznego i jakości powietrza, a także
powstania barier migracyjnych dla zwierząt. Możliwe działania minimalizujące
negatywne oddziaływania:
− Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy rozważyć racjonalne
warianty alternatywne, w tym przede wszystkim warianty lokalizacyjne
pozwalające na zoptymalizowanie korzyści i szkód wywołanych realizacją
inwestycji;
− Na etapie projektowania należy przeanalizować lokalizację inwestycji na tle
cennych
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ekologicznych, w tym przede wszystkim koryt cieków naturalnych oraz ich dolin;
− W przypadku wystąpienia możliwości przekroczenia dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku stwierdzonych na etapie oceny oddziaływania inwestycji
na środowisko lub rzeczywistego przekroczenia tych poziomów stwierdzonych
na podstawie pomiarów w fazie eksploatacji infrastruktury, należy zastosować
środki ograniczające rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku – ekrany
akustyczne;
− Inwestycje liniowe, w tym przede wszystkim nowe odcinki dróg, należy
projektować oraz wykonać zgodnie z dobą praktyką w zakresie budowy szlaków
komunikacji drogowej. Oznacza to przede wszystkim projektowanie przejść dla
małych i dużych zwierząt, tworzenie pasów zieleni izolacyjnej, wyposażenie dróg
w kanalizację deszczową z podczyszczeniem ścieków deszczowych przed
wprowadzeniem do środowiska itp.
Ogólne wytyczne dla realizacji inwestycji liniowych i obszarowych w zakresie
oddziaływania na środowisko przyrodnicze sprowadzają się do poniższych wytycznych:
− nie mogą one zagrażać trwałości układów przyrodniczych i ciągłości
funkcjonowania środowiska przyrodniczego,
− nie mogą tworzyć barier w kształtowaniu układów przestrzennych, a zwłaszcza
zagrożeń hałasem dla zabudowy w obszarach miejskich i podmiejskich,
− nie mogą powodować ograniczenia lub przerwania drożności korytarzy
ekologicznych w dolinach rzek i cieków,
− powinny uwzględniać wymagania ochrony sieci Natura 2000, zwłaszcza w
zakresie jej spójności oraz zachowania właściwego stanu gatunków i siedlisk
objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000.

Cel strategiczny 3.:
Aktywna wspólnota lokalna, mieszkańcy zaangażowani w rozwój Miasta Wisły
Jednym z ważnych wyników diagnozy strategicznej jest obraz Wisły – miasta, którego
mieszkańcy charakteryzują się średnim poziomem aktywności społecznej w zakresie
inicjowania różnorodnych przedsięwzięć o charakterze społecznym. Równocześnie
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zgodnie z założeniami krajowej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego na lata 2011 –
2020 zaangażowanie mieszkańców w lokalne życie publiczne powinno dotyczyć nie tylko
udziału w podejmowaniu decyzji, ale także wykonywaniu tych decyzji, a więc udziału
w realizacji zadań publicznych. Wielkim wyzwaniem, które stoi przed wiślańskim
samorządem jest pobudzenie zaangażowania i aktywności mieszkańców miasta. Istotne
jest aby systematycznie poszerzać zakres i wartość zadań, których realizację samorząd
powierza organizacjom społecznym. Polityka państwa będzie premiować również
realizację projektów w formule partnerstwa z organizacjami pozarządowymi. Innym
wymiarem wzmacniania lokalnej wspólnoty jest zapewnienie warunków dla integracji
mniejszych grup, kreowanie przestrzeni dla aktywności i spotkań mieszkańców
poszczególnych osiedli czy wiślańskich dolin. Poza centrum miasta tereny górskie Wisły
mają w pewnym stopniu charakter bardziej zbliżony swoją specyfiką do górskich
obszarów wiejskich – stąd znaczącą szansą na rozwój inicjatyw lokalnych w skali mikro
będzie włączenie się miasta do Lokalnej Grupy Działania – Cieszyńska Kraina.
Efektywność działań społecznych zależy w przeważającej mierze od jakości
i różnorodności poszczególnych działań, programów i projektów, które samorząd i jego
partnerzy adresują bezpośrednio do mieszkańców miasta. Wartość lokalnego kapitału
społecznego i to, ile z tego kapitału uda się zatrzymać na miejscu (w obliczu
powszechnych trendów przenoszenia się ludzi młodych do większych ośrodków
miejskich lub emigracji) będzie w przyszłości czynnikiem decydującym o sukcesie Miasta
Wisła jako lokalnej wspólnoty lub jej porażce jako zatomizowanej przestrzeni
izolowanych instytucji i grup. W tym kontekście trzeba zasygnalizować, że z punktu
widzenia lokalnego potencjału zasobów ludzkich niepokojące są wyniki prognoz
demograficznych, które przewidują znaczące wyludnianie się regionu i powiatu, a także
dynamiczne starzenie się społeczeństwa. Wiślański samorząd ma szansę skutecznie
przeciwdziałać negatywnym skutkom tych zjawisk dzięki wysokiej atrakcyjności
osiedleńczej, jednak jego możliwości będą znacznie większe, jeśli wykorzysta potencjał
liderów społeczności, organizacji pożytku publicznego, grup nieformalnych, podejmując
z nimi współpracę na zasadach pasterstwa. Trzeba w tym miejscu także podkreślić
znaczącą rolę lokalnego samorządu w zakresie zachowania i ochrony unikatowego
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dziedzictwa kultury wiślańskich górali. Obszar może i powinien stanowić jeden z filarów,
na którym opierać się będzie rzeczywisty wymiar budowy szerokiego partnerstwa
instytucji publicznych oraz organizacji społecznych.
Działania minimalizujące wpływ na środowisko
Cel strategiczny 3 przewiduje działania organizacyjne, głównie w zakresie wsparcia
dla rozwoju aktywności mieszkańców Wisły oraz organizacji pozarządowych i promocji
przedsiębiorczości. Realizacja tych założeń nie spowoduje negatywnego wpływu
na środowisko naturalne, w związku z czym nie ma konieczności wprowadzania działań
minimalizujących negatywny wpływ na środowisko.

Cel strategiczny 4.:
Zachowanie, zabezpieczenie i promocja unikatowych zasobów przyrodniczych Wisły
Wartość dziedzictwa przyrodniczego obszaru w granicach administracyjnych Miasta
Wisła jest trudna do przecenienia. Zasoby przyrodnicze na terenie miasta są
różnorodne, a często unikatowe i niezwykle atrakcyjne z punktu widzenia
odwiedzających, stanowiąc w wielu przypadkach główny cel przyjazdu. W społeczności
lokalnej panuje zgoda co do wysokiej oceny wartości zasobów ekologicznych, a także
strategicznego znaczenia działań mających na celu ich zabezpieczenie i ochronę. Wyniki
przeprowadzonych konsultacji społecznych (sondaż i warsztaty) wskazują, że obszar
działań o charakterze proekologicznym należy uznać jako strategiczny w kontekście
przyszłego rozwoju Miasta Wisła. Kluczowe były tu następujące uwarunkowania:
-

Jakość życia mieszkańców zależy w znaczącym stopniu od jakości otoczenia
ekologicznego (pod uwagę brać trzeba stan zdrowia mieszkańców –
warunkowany między innymi jakością wody, gleby, powietrza).

-

Atrakcyjność turystyczna i lokalna gospodarka, której kołem zamachowym jest
turystyka, opiera się na zasobach przyrodniczych. Odwiedzający Wisłę oczekują
możliwości wypoczynku w kontakcie z nieskażoną naturą Beskidów. Stąd
w perspektywie

wieloletniej

rozwój

turystyki

jest

ściśle

skorelowany

z zachowaniem wartości środowiska naturalnego.
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Działania minimalizujące wpływ na środowisko
Realizacja projektów w ramach celu strategicznego 4 koncentruje się na działaniach
zmierzających do poprawy stanu komponentów środowiska, rozwoju infrastruktury
związanej z gospodarką wodno-ścekowo oraz gospodarką odpadami, a także działaniami
wspierającymi edukację ekologiczną mieszkańców. Działania te przyczynią się
bezpośrednio i pośrednio do poprawy warunków funkcjonowania ekosystemów
przyrodniczych w obszarze Miasta Wisły. Właściwe wdrożenie tych projektów będzie
wymagało

zastosowania

działań

minimalizujących

znaczące

oddziaływanie

na środowisko:
− Inwestycje liniowe, w tym rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy
prowadzić

po

wcześniejszym

i geologicznych.

Przed

przeanalizować

konieczność

rozpoznaniu

przystąpieniem

do

warunków
realizacji

przeprowadzenia

środowiskowych
inwestycji

procedury

należy

oddziaływania

na środowisko,
− Działania związane z poprawą stanu koryt ważnych cieków wodnych, należy
prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej
tj. doprowadzenie do właściwego stanu i potencjału ekologicznego cieków
wodnych, służyć będzie do ochrony różnorodności biologicznej w obrębie koryt
cieków wodnych.

Zaprezentowane cele strategiczne precyzyjnie identyfikują pożądane kierunki działań,
na których koncentrować będzie się interwencja samorządowa w Mieście Wisła w latach
2014 – 2020. W ramach czterech celów strategicznych opisany jest rzeczywisty wymiar
realizacji wizji rozwoju miasta. Należy zaznaczyć, że cele strategiczne zaprezentowane
powyżej wprost korespondują z wynikami diagnozy społeczno-gospodarczej Miasta
Wisła oraz syntetycznej analizy SWOT. Określenie celów strategicznych w ramach prac
nad Strategią pozwoliło na identyfikację w ich ramach celów operacyjnych,
stanowiących konkretne założenia dla działań w ramach zdefiniowanych obszarów
interwencji. Cele operacyjne wyznaczają rzeczywisty zakres zadaniowy strategii –
stanowią zgrupowanie konkretnych zadań w ramach sekwencji powiązanych projektów
/ programów.
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Proces planowania strategicznego był realizowany na poziomie podstawowym,
tj. potrzeby mieszkańców były identyfikowane w odniesieniu do konkretnych,
rzeczywistych problemów, które zostały wskazane w ramach różnych form konsultacji
(warsztaty strategiczne, badania społeczne, analiza zasobów i potrzeb jednostek
samorządowych). Konkretne wskazania dotyczące barier rozwojowych i problemów
umożliwiły zatem wyznaczenie celów operacyjnych. Do celów operacyjnych
przyporządkowano działania (zadania / projekty / sekwencje projektów), które odnoszą
się wprost do postulatów i oczekiwań, które zostały zidentyfikowane podczas prac
diagnostycznych. Dla każdego z celów operacyjnych wskazano także w formie uwag
istotne uwarunkowania realizacyjne, obejmujące potencjalne możliwości finansowania,
jednostki odpowiedzialne za realizację, a także system organizacyjny wdrażania. Uwagi
te mają służyć jednostkom miejskim w skutecznym osiąganiu poszczególnych celów oraz
implementacji działań.
Na poziomie operacyjnym w ramach Strategii Rozwoju Miasta Wisła do 2020 roku
przyjmuje się wykorzystanie najnowocześniejszych metod i narzędzi zarządzania
w samorządach lokalnych, w tym między innymi:
− Cyfryzację i zwiększenie wykorzystania narzędzi cyfrowych,
− Wykorzystanie nowych form efektywnego zarządzania finansami (np. emisja
obligacji samorządowych),
− Zastosowanie formuły zarządzania metodami projektowymi,
− Zwiększenie wykorzystania metody „kontraktowania” usług publicznych,
tj. powierzania ich realizacji podmiotom zewnętrznym,
− Szerszego zastawania realizacji zadań i projektów w formule partnerstwa
międzysektorowego (zarówno z organizacjami społecznymi jak i partnerstwo
publiczno-prywatne)
Skuteczna realizacja zadań w ramach celów operacyjnych nie będzie możliwa bez
zapewnienie znaczącego finansowania w ramach dostępnego finansowania ze źródeł
zewnętrznych. Należy pamiętać, że w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego
Miasta Wisła duże znaczenie będą miały także projekty realizowane przez podmioty
zewnętrzne
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7. Strategiczne kierunki działania – poziom operacyjny
Zaprezentowana powyżej koncepcja rozwojowa obejmująca wizję rozwoju, cele
strategiczne

wiślańskiego

samorządu

wyznaczają

ramy

dla

określenia

tzw.

strategicznych planów operacyjnych. Obejmują one cele operacyjne w ramach
wyznaczonych obszarów rozwoju (tożsamych z zakresem celów strategicznych) oraz
ich uszczegółowienie w postaci działań, projektów lub programów, których realizacja
pozwoli na osiągnięcie danego celu. Konkretna treść definiująca zakres pożądanej
interwencji publicznej stanowi, co do zasady wynik prac warsztatowych oraz
eksperckich, przy czym cele operacyjne stanowią w znacznej mierze wynik konsultacji
społecznych oraz potrzeb zidentyfikowanych przez liderów instytucji, organizacji i
przedsiębiorstw działających na terenie Miasta Wisła.
W ramach poziomu operacyjnego wyodrębniono zestaw projektów strategicznych,
których realizacja jest szczególnie istotna z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych
celów rozwojowych. Projekty obejmują zarówno zadania inwestycyjne, jak również
pozainwestycyjne formy aktywności samorządu, które w znaczący sposób mają
przyczynić się do osiągnięcia wizji rozwoju Miasta Wisła. Projekty strategiczne jako
odrębne zadania, mają również odrębny status w odniesieniu do procedur
przygotowawczych, realizacji oraz systemu monitorowania. Jako zadania o kluczowym
znaczeniu dla rozwoju miasta powinny być nadzorowane bezpośrednio przez
Burmistrza.
Plany operacyjne w ramach niniejszej strategii mają charakter „otwarty” tzn. definiują
rekomendowane kierunki interwencji, co oznacza że określenie zakresu poszczególnych
zadań w ramach danego celu operacyjnego pozostaje w kompetencjach struktur
oddelegowanych do ich realizacji i będzie znajdować wyraz w planach rocznych
(w budżecie) i programach branżowych. Daje to wiślańskiemu samorządowi możliwość
elastycznego działania w kontekście dynamicznie zmieniających się uwarunkowań
zewnętrznych,

w

tym

pojawiających

się

możliwości

pozyskiwania

funduszy

zewnętrznych ze źródeł krajowych i zagranicznych.
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7.1 Projekty kluczowe

PK-1

Usprawnienie układu drogowego wzdłuż dróg wojewódzkich DW 941 i 942
Inwestorem wiodącym w zakresie planowanej sekwencji projektów
inwestycyjnych jest Województwo Śląskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach. Zakłada się kompleksową przebudowę kluczowych ciągów
komunikacyjnych obejmującą poza pasami ruchu także inwestycje w zakresie
budowy lub przebudowy chodników, ścieżek rowerowych, systemów
oświetlenia, skrzyżowań i rond. Zaangażowanie wiślańskiego samorządu
skupia się przede wszystkim na lobbowaniu na rzecz realizacji projektu oraz
częściowemu zaangażowaniu finansowemu w działania w formule
porozumienia samorządów na podstawie przepisów ustawy o drogach
publicznych.

PK-2

Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w obrębie kompleksu
basenowego w Wiśle Centrum
Założenia inwestycji obejmują wymianę niecek basenowych, realizację
systemu ogrzewania wody opartego o odnawialne źródła energii, rozwój
infrastruktury zaplecza i urządzeń przyległych obiektów, budowę nowych
atrakcji (brodziki, zjeżdżalnie, itp.).
Możliwe jest umożliwienie zaangażowania inwestora prywatnego lub
realizacja przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

PK-3

Centrum komunikacyjne - przebudowa dworca kolejowego Wisła Centrum
Projektowane przedsięwzięcie obejmuje adaptację budynku dworca
kolejowego na cele gospodarcze i społeczne (w tym uruchomienie
nowoczesnej przestrzeni Centrum Informacji Turystycznej), przy utrzymaniu
funkcji obsługi podróżnych. Równocześnie zakłada się przebudowę układu
komunikacyjnego w bezpośrednim otoczeniu dworca oraz budowę
wielofunkcyjnego centrum przesiadkowego i parkingowego (w tym parking
wielopoziomowy).
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PK-4

Budowa i modernizacja nieruchomości będących w własności Gminy Wisła
Projekt zakłada realizację inwestycji w zakresie budowy oraz modernizacji
nieruchomości będących w własności Gminy Wisła.

PK-5

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wisła
Ograniczenie niskiej emisji, m.in. poprzez wspieranie wymiany źródeł energii
(likwidacja tradycyjnych – szkodliwych dla środowiska – palenisk na paliwa
stałe) na ekologiczne źródła ciepła, w tym przy wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii oraz realizację działań termomodernizacyjnych w odniesieniu
do obiektów użyteczności publicznej, a także programów adresowanych
do indywidualnych gospodarstw domowych.

PK-6

Kompleksowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
Wymiana, modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego. Projekt
zakłada rozbudowę oświetlenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii oraz wymianę lamp ulicznych na bardziej energooszczędne.

PK-7

Rozwój obszarów wokół skoczni narciarskiej w Wiśle Malince
Przygotowanie atrakcyjnego inwestycyjnie terenu wokół skoczni narciarskiej.
Działania samorządu skupiają się na stworzeniu warunków na rzecz
pozyskania inwestora zewnętrznego w celu atrakcyjnego turystycznie
zagospodarowania obszaru oraz prowadzeniu efektywnych i kompleksowych
działań promocyjnych oferty inwestycyjnej. Rzeczowa realizacja projektu
obejmuje rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w obrębie
istniejących obiektów związanych ze skoczną narciarską w Wiśle Malince.
Dodatkowo nad skocznią planuje się utworzenie ścieżek rowerowych
przebiegających wzdłuż obecnie istniejących szlaków leśnych, z możliwie
harmonijnym wkomponowaniem trasy rowerowej w istniejące warunki
topograficzne, przyrodnicze i krajobrazowe.
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PK-8

Rozbudowa kompleksu sportowego na terenie ośrodka „Jonidło”
Projekt zakłada utworzenie nowoczesnego kompleksu obejmującego część
sportową, rekreacyjną oraz edukacyjną.

PK-9

Udostępnienie atrakcyjnych terenów turystyczno-rekreacyjno-sportowych
Zadanie obejmuje budowę, rozbudowę oraz modernizację terenów
turystycznych i rekreacyjno-sportowych. W ramach tego projektu przewiduje
się m.in. modernizację i rozbudowę istniejących wyciągów narciarskich
(np. zamianę wyciągów orczykowych na kanapowe, wydłużenie lub
poszerzenie istniejących tras zjazdowych itp.). Nie przewiduje się realizacji
nowych inwestycji w obszarze dotychczas niezagospodarowanym pod
obiekty sportowo-rekreacyjne. Ponadto planuje się modernizację
istniejących szlaków turystycznych w celu usprawnienia ruchu turystycznego
i zwiększenia dostępności tych szlaków.
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7.2 Cele operacyjne
Cel strategiczny 1
Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki w Wiśle
Cele operacyjne
1-1

Rozwój infrastruktury publicznej wpływającej na atrakcyjność turystyczną
Podnoszenie atrakcyjności turystycznej Wisły poprzez systematyczny
rozwój publicznej infrastruktury dostępnej dla turystów, obejmującej
punktowe i liniowe elementy:
− urządzeń sportu i rekreacji,
− infrastruktury kultury, dziedzictwa historycznego i rozrywki,
− dostępności dziedzictwa przyrodniczego i zasobów ekologicznych,
− otwartych stref wypoczynku,
− strefy turystyki kwalifikowanej.
Wszelkie działania podejmowane są z zachowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju. Zadania realizowane będą w obrębie istniejącej
infrastruktury: urządzeń sportu i rekreacji, stref wypoczynku, wzdłuż
istniejących szlaków turystycznych itp. Realizacja tych projektów odbywać
się będzie przy minimalnej ingerencji w układ przyrodniczy Wisły.
Samorząd aktywnie uczestniczy w organizowaniu przestrzeni publicznych
Wisły, w szczególny sposób uwzględniając oczekiwania i potrzeby turystów
odwiedzających miasto.

1-2

Kreowanie nowoczesnych produktów turystycznych
Rozwój, udostępnianie i promocja różnorodnych produktów turystycznych
dopasowanych do oczekiwań poszczególnych grup turystów
odwiedzających Wisłę. W ramach celu operacyjnego zakłada się
systematyczne tworzenie, rozwój i promocję elementów oferty
turystycznej dedykowanej ściśle zdefiniowanym grupom (osoby młode,
rodziny z dziećmi, turyści aktywni, osoby starsze, niepełnosprawni, itp.)
oraz uwzględniających specyfikę sezonowości ruchu turystycznego. Zakłada
się tworzenie nowych oraz rozwój istniejących produktów takich jak:
− szlaki i ścieżki turystyczne (spacerowe, sportowo-rekreacyjne,
kulturowe, przyrodnicze),
− wydarzenia i eventy (kulturalne, rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne),
− ekspozycje, wystawy, galerie (w tym promocja tworzenia
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nowoczesnych instalacji interaktywnych),
− ogólnodostępne strefy aktywności sportowo-rekreacyjne oraz strefy
wypoczynku i strefy turystyki kwalifikowanej.
1-3

Promocja i informacja turystyczna
Cel operacyjny obejmuje dalszy rozwój funkcjonującego systemu informacji
i promocji turystycznej wykorzystującego silną, rynkową markę Wisły. Jako
główne kierunki działań wskazać należy:
− zwiększanie środków finansowych przeznaczanych na realizację
kampanii i akcji promocyjnych oraz systematyczny rebranding
turystycznej marki Wisły (zmiana postrzegania – odświeżenie
wizerunku – marki Wisła poprzez zmianę elementów jej komunikacji),
− stworzenie długofalowej strategii marketingowej, uwzględniającej
potencjał dziedzictwa uzdrowiskowego Wisły z lat 30-stych,
− zwiększenie zakresu i form wykorzystania narzędzi cyfrowych dla
promocji oferty Wisły,
− stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni obsługi klienta dla
Centrum Informacji Turystycznej,
− opracowanie i realizacja akcji promocyjnych adresowanych do
zidentyfikowanych grup potencjalnych turystów (krajowych
i zagranicznych).

1-4

Rozwój współpracy na rzecz marki turystycznej Wisły
Wspieranie inicjatyw przyczyniających się do włączania lokalnych
przedsiębiorców w proces tworzenia i promocji produktów turystycznych
oraz współpraca Gminy Wisła z inwestorami prywatnymi:
− wspólne (realizowane i finansowane) działania promocyjne,
− organizacja projektów szkoleniowych, których celem jest podnoszenie
standardów jakości obsługi klienta,
− wsparcie i promocja indywidualnych (prywatnych) inicjatyw
o potencjalnej wartości w sensie produktu turystycznego (ciekawostki,
zbiory kolekcjonerskie, itp.).
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1-5

System komunikacji obsługujący ruch turystyczny
Działanie na rzecz uruchomienia komunikacji publicznej obsługującej
turystów i uwzględniającej dostępność kluczowych elementów
atrakcyjności turystycznej, w tym w szczególności zapewnienie wydajnego
systemu komunikacji dla narciarzy (obejmującego transport zbiorowy,
system parkingowy, system skipass, centrum przesiadkowe i integrację
z komunikacją publiczną). Uruchomienie systemu transportowego pozwoli
dodatkowo na odciążenie i zwiększenie wydajności lokalnego układu
komunikacyjnego.
Działania realizowane głownie w obrębie zurbanizowanej części miasta
Wisły. Dopuszcza się także budowę nowych odcinków dróg dojazdowych
do terenów zurbanizowanych. Nie przewiduje się ingerencji w obrębie
stoków i wzniesień górskich, a także na obszarach leśnych, które
wymagałyby usunięcia znacznej powierzchni zalesionej.

1-6

Wspieranie i promocja rozwoju infrastruktury produkcyjno-usługowej
Cel operacyjny obejmuje:
− rozwój i profesjonalizacja systemu obsługi inwestorów – budowa
standardów jakości obsługi potencjalnych inwestorów,
− udostępnienie oferty inwestycyjnej Wisły w nowoczesnej, atrakcyjnej
formie,
− budowę systemu zachęt inwestycyjnych, w tym dla branż
charakteryzujących się niskim poziomem oddziaływania na środowisko,
takich, jak IT i sektor kreatywny.
Należy zaznaczyć, że system obsługi inwestora docelowo jest adresowany
zarówno do podmiotów lokalnych (Miasto Wisła, powiat) jak i inwestorów
zewnętrznych, w tym zagranicznych.
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Cel strategiczny 2
Poprawa dostępności nowoczesnych usług publicznych
Cele operacyjne
2-1

Wzmocnienie wydajności lokalnego układu komunikacyjnego w Wiśle
Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta poprzez wspierania działań
mających na celu poprawę wydajności układu komunikacyjnego opartego
o główne szlaki komunikacyjne (DW 941 i 942 oraz sieć dróg powiatowych).
Współpraca z zarządcami poszczególnych ciągów drogowych (Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Katowicach, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
w Cieszynie) w zakresie przygotowania i realizacji poszczególnych
projektów mających na celu poprawę systemu transportu drogowego
na terenie Miasta Wisła.

2-2

Poprawa i rozwój systemu dróg lokalnych wraz z wyposażeniem
Rozwój sieci dróg lokalnych oraz infrastruktury towarzyszącej:
− rozwój sieci drogowej (budowa, utwardzenie) nowych ciągów dróg
lokalnych, poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg lokalnych,
− poprawa (wymiana, uzupełnienie) wyposażenia ciągów
komunikacyjnych (chodniki, oświetlenie, drogi rowerowe),
− systematyczny rozwój systemu parkingowego wewnątrz miasta,
zwłaszcza przy kluczowych obiektach turystycznych.
Działania realizowane głównie w obrębie zurbanizowanej części miasta
Wisły. Dopuszcza się także budowę nowych odcinków dróg lokalnych.
Nie przewiduje się ingerencji w obrębie stoków i wzniesień górskich,
a także na obszarach leśnych, które wymagałyby usunięcia znacznej
powierzchni zalesionej.

2-3

Wiślańska komunikacja publiczna
Podejmowanie starań na rzecz organizacji i uruchomienia lokalnego
systemu transportu zbiorowego w Wiśle, który będzie uzupełnieniem dla
działań przewoźników, którzy obecnie operują na terenie miasta. Kluczowe
funkcje systemu komunikacji publicznej obejmują:
− zapewnienie możliwości komunikacyjnych mieszkańcom dolin,
położonych w znacznej odległości od centrum miasta (w szczególności
młodzieży i osobom starszym),

Strona 154 z 200

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020

zapewnienie efektywnego systemu komunikacji dla turystów
(obsługującego główne atrakcje turystyczne oraz wyciągi narciarskie).
Przewidziane działania mają na celu prace odtworzeniowe lub
modernizacyjne w obrębie istniejącej infrastruktury drogowej. Ewentualna
budowa nowych dróg będzie dotyczyła możliwości dojazdu do terenów już
zurbanizowanych. Nie planuje się budowy dróg na stokach i wzniesieniach
górskich oraz w obszarach leśnych, które wymagałyby usunięcia znacznej
powierzchni zalesionej.
Wiślańska komunikacja publiczna może być projektem samorządu lub
przedsięwzięciem prywatnym (należy rozważyć możliwość częściowego
dotowania systemu ze środków budżetu Miasta Wisła).
2-4

Rozwój nowoczesnej infrastruktury społecznej
Budowa i rozwój istniejącej infrastruktury społecznej wraz z zapewnieniem
nowoczesnego wyposażenia poszczególnych placówek i instytucji, w tym
w szczególności:
− zapewnienie warunków infrastrukturalnych dla świadczenia usług na
rzecz osób starszych (w formie placówki dziennego pobytu),
− wzmocnienie potencjału Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia
w Wiśle oraz stworzenie nowoczesnego, multimedialnego
i wielofunkcyjnego centrum wiedzy, kultury, edukacji i aktywności
społecznej (w tym realizacja działań w ramach programu „Biblioteka+”),
− modernizacja placówek oświatowych oraz ich otoczenia
wraz z systematycznym rozwojem otwartej przyszkolnej infrastruktury
sportu i rekreacji,
− rozwój zaplecza oraz wyposażenia Wiślańskiego Centrum Kultury,
− zapewnienie wsparcia dla ochrony i konserwacji obiektów dziedzictwa
kulturowego,
− stworzenie możliwości dla świadczenia usług opiekuńczych dla dzieci
do lat 3.
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2-5

Oferta czasu wolnego
Promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców
Wisły dzięki rozwojowi i wzmacnianiu atrakcyjności programu kulturalnego,
społecznego, sportowo-rekreacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem
uczestnictwa dzieci i młodzieży oraz osób starszych.
W ramach celu operacyjnego zakłada się zwiększenie zaangażowania
samorządu w działania podejmowane przy współpracy z organizacjami
społecznymi (outsourcing usług publicznych).

2-6

Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych
Systematyczna poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych
w Wiśle, przy uwzględnieniu turystycznego charakteru miasta. Zachowanie
szczególnej dbałości o czystość miasta, uporządkowanie form i zakresu
ekspozycji powierzchni reklamowych.

2-7

Cyfryzacja wiślańskich instytucji samorządowych
Wdrażanie systemów ułatwiających dostęp do e-usług publicznych
(np. z zakresu administracji, edukacji, pomocy społecznej), digitalizacja lub
tworzenie w formie cyfrowej zasobów i dokumentacji instytucji miejskich,
w szczególności w zakresie kultury i edukacji oraz promocja ich
wykorzystania przez mieszkańców. Tworzenie cyfrowego archiwum
i systemu obiegu dokumentów Miasta Wisła. W ramach celu operacyjnego
należy uwzględnić także rozwój zasobów infrastrukturalnych
poszczególnych instytucji samorządowych w zakresie technologii
informatycznych.

Strona 156 z 200

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020

Cel strategiczny 3
Aktywna wspólnota lokalna, mieszkańcy zaangażowani w rozwój Miasta Wisły
Cele operacyjne
3-1

Wymiar społeczny – aktywność organizacji pozarządowych
Promocja zaangażowania mieszkańców w działalność organizacji
społecznych, w tym poprzez zwiększenie zakresu współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi (rozwój systemu outsourcingu usług
publicznych). Zwiększenie zakresu zaangażowania samorządu w kreowanie
obszarów aktywności organizacji społeczeństwa obywatelskiego
(m.in. w zakresie świadczenia usług pomocowych, edukacyjnych,
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych).

3-2

Promocja przedsiębiorczości
W ramach celu operacyjnego zakłada się promocję postaw
przedsiębiorczych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży, kobiet oraz seniorów. W szczególności zakłada się inicjowanie
przez samorząd projektów zorientowanych na kompetencje w obszarze
budowania i wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów, w tym
w formie kursów, warsztatów, programów szkoleniowych oraz form
konkursowych.

3-3

Wsparcie dla rozwoju aktywności mieszkańców wiślańskich dolin (osiedli)
Promocja zaangażowania społecznego mieszkańców dolin,
w tym w szczególności poprzez tworzenie małej infrastruktury –
przestrzeni spotkań i aktywności mieszkańców. W ramach celu
operacyjnego należy uwzględnić wymiar zachowania unikatowego
dziedzictwa kultury (w tym umiejętności – rękodzieła i rzemiosła)
oraz możliwości wykorzystania tych zasobów na rzecz budowania
produktów turystycznych.
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3-4

Promocja aktywności kulturalnej mieszkańców
Działania na rzecz zwiększenia aktywności kulturalnej mieszkańców Wisły
opierać się będą o dwa kluczowe elementy:
− rozwój oferty kulturalnej instytucji samorządowych (w połączeniu
z rozwojem zaplecza infrastrukturalnego tych podmiotów – Wiślańskie
Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia
w Wiśle),
− rozwój współpracy z organizacjami społecznymi działającymi
w obszarze kultury, głównie w formie wsparcia organizacyjnego
ich działalności oraz realizacji zadań publicznych w oparciu o system
kontraktacji, rekomendowana jest również współpraca
z innymi instytucjami działającymi na terenie miasta,
Jako formy działania należy przyjąć programy cykliczne, ale także
systematyczne wzmacnianie oferty wydarzeń – koncertów, wystaw
czasowych, spotkań autorskich, itp. Istotnym aspektem działań samorządu
w ramach celu operacyjnego jest możliwe szerokie wykorzystanie
i promocja unikatowych zasobów dziedzictwa góralszczyzny.

3-5

Promocja aktywności fizycznej mieszkańców Wisły
Organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,
w tym w zakresie sportu kwalifikowanego. Popularyzacja aktywnego
i zdrowego stylu życia poprzez efektywne wykorzystanie infrastruktury
sportu i rekreacji w formie ogólnodostępnych zajęć sportoworekreacyjnych. Współorganizacja zawodów, imprez, turniejów, rozgrywek
na poziomie lokalnym, w tym np. promocja systematycznych rozgrywek
reprezentacji poszczególnych osiedli. W ramach celu operacyjnego
uwzględnić należy także doskonalenie systemu współzawodnictwa
sportowego na poziomie szkolnym.

3-6

Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
W ramach celu operacyjnego zakłada się systematyczną realizację założeń
zawartych w „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2007 do 2015” oraz aktualizację tego programu w perspektywie
do roku 2020. Instytucją odpowiedzialną za aktualizację i wdrażanie
branżowego programu w tym zakresie jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wiśle.
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Cel strategiczny 4
Zachowanie, zabezpieczenie i promocja unikatowych zasobów przyrodniczych Wisły
Cele operacyjne
4-1

Ograniczenie niskiej emisji na obszarze miasta i wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii (OZE)
W ramach celu operacyjnego realizowane będą następujące działania:
− program wspierania modernizacji lub wymiany indywidualnych źródeł
ciepła w gospodarstwach domowych,
− termomodernizacja obiektów w budynkach użyteczności publicznej
oraz mieszkalnych budynków wielorodzinnych wraz z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii oraz metod kogeneracyjnych,
− program wymiany oświetlenia ulicznego oraz w obiektach użyteczności
publicznej na systemy energooszczędne,
− promocja rozwiązań proekologicznych w zakresie systemów
grzewczych wśród mieszkańców.

4-2

Dalszy rozwój systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Zakłada się interwencję publiczną w ramach następujących kierunków:
− uruchomienie programu wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków,
− poprawa drożności potoków i rzeki Wisły (z wymaganymi elementami
zabezpieczenia przeciwpowodziowego, realizowane przez instytucje
zarządzające poszczególnymi ciekami wodnymi),
− rozwój systemu kanalizacji deszczowej na obszarze Miasta Wisła.

4-3

Poprawa czystości kompleksów leśnych
Systematyczna współpraca instytucji samorządowych (w tym szkół),
organizacji społecznych oraz Lasów Państwowych na rzecz poprawy stanu
czystości zasobów leśnych na terenie miasta (akcje sprzątania szlaków,
systematyczny rozwój małej infrastruktury turystycznej w miejscach już
przekształconych przez człowieka w celu zapewnienia możliwości
bezpiecznych warunków korzystania ze środowiska). Edukacja ekologiczna,
w tym przedsięwzięcia adresowane do turystów mających na celu
podnoszenie poziomu świadomego korzystania ze środowiska.
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4-4

Ochrona i wykorzystanie zasobów rzeki Wisły
Głównym założeniem działania w ramach celu operacyjnego jest
wyeksponowanie rzeki Wisły jako kluczowego waloru krajobrazowego
i turystycznego miasta. Kierunki interwencji obejmują przede wszystkim:
− lobbowanie na rzecz poprawy stanu koryta rzeki Wisły przez zarządcę
cieku – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
− systematyczny rozwój zagospodarowania nabrzeży na terenach już
przekształconych przez człowieka, bez ingerencji w środowisko
naturalne,
− umożliwienie dostępu do źródeł rzeki Wisły.
W ramach strategii przewiduje się wsparcie działań związanych
z ingerencją w koryta rzeki Wisły i jej dopływów tylko w uzasadnionych
przypadkach realnego zagrożenia lub wystąpienia zjawisk katastrofalnych.
Działania te będą prowadzone zgodnie z zasadami Ramowej Dyrektywy
Wodnej oraz pod nadzorem zarządców cieków wodnych (RZGW lub
ŚZMiUW).
Działanie związane z umożliwieniem dostępu do źródeł rzeki Wisły
ogranicza się do modernizacji istniejących szlaków turystycznych wzdłuż
górnego odcinka rzeki Wisły. Nie przewiduje się tworzenia nowych szlaków
do źródeł rzeki.

4-5

Ochrona unikatowych walorów wiślańskiej przyrody i krajobrazu
Zakłada się realizację następujących kierunków działania:
− budowanie pozytywnego wizerunku Wisły jako miasta promującego
zrównoważony rozwój i postawy proekologiczne (np. publiczne systemy
pojemników z możliwością sortowania śmieci),
− poprawa estetyki przestrzeni publicznych, w szczególności w zakresie
zastosowania nowoczesnego wzornictwa (design w przestrzeniach
publicznych) oraz wykorzystania dziedzictwa uzdrowiskowego Wisły
z lat 30-stych w zakresie rozwiązań urbanistycznych,
− ścisła egzekucja założeń polityki przestrzennej wynikających
ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wisły” oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
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4-6

Rozwój nowoczesnego sytemu gospodarki odpadami komunalnymi
Realizacja celu operacyjnego poprzez następujące działania:
− rozwój selektywnej zbiórki odpadów na obszarze miasta,
− poprawa efektywności systemu unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest,
− promocja segregacji odpadów w ramach realizowanych programów
edukacyjnych i społecznych.
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8. Zintegrowany wymiar Strategii
Strategię można uznać za zintegrowaną, gdy jest zgodna z innymi wieloletnimi planami
rozwoju dla danego kraju, regionu, a także uprzednio zatwierdzonymi przez samorząd
dokumentami planistycznymi. Strategia rozwoju powinna wyrażać główne założenia
rozwojowe tych dokumentów poprzez konkretne propozycje projektów i rozwiązań,
uwzględniając jednocześnie specyfikę, przewagi i ograniczenia gminy, której ma służyć.
Poniżej wymieniono dokumenty planistyczne, z którymi zgodne jest niniejsze
opracowanie. Przedstawiono również podstawowe trendy i prognozy, jakie zostały
uwzględnione przy definiowaniu poszczególnych celów strategicznych, operacyjnych
oraz określaniu konkretnych zadań.
Zgodność z dokumentami strategicznymi na poziomie UE, kraju i regionu:
Strategia Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020 jest komplementarna w odniesieniu do
następujących

dokumentów

o

charakterze

programowym

i

strategicznym

obowiązujących (lub znajdujących się w fazie konsultacji) na poziomie wspólnotowym,
krajowym i regionalnym:
− Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu,
− Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności,
− Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna
gospodarka, sprawne państwo,
− Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
− Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”,
− Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020,
− Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku),
− Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020 r.,
− Strategia Sprawne Państwo 2020,
− Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020,

Strona 163 z 200

Strategia Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020

− Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020 – Regiony, Miasta,
Obszary wiejskie,
− Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata
2012 - 2020,
− Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej 2022,
− Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”,
− Strategia Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 z perspektywą do 2030 r. (projekt),
− Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020,
− Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL 2014 – 2020,
− Plan

Zagospodarowania

Przestrzennego

Województwa

Śląskiego

(w szczególności z jego zmianami przyjętymi uchwałą Nr/III/1/2010 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku).
Szczególną uwagę zwracano także na prognozy oraz trendy o charakterze
ponadlokalnym:
− Możliwości absorpcji środków pomocowych pochodzących z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej;
− Prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce;
− Możliwości wystąpienia zjawiska deficytu siły roboczej (w szczególności osób
młodych – trwałe, niekorzystne tendencje demograficzne);
− Rozwój w kierunku społeczeństwa informacyjnego – możliwości i wyzwania
związane z komputeryzacją i Internetem;
− Systematyczna poprawa jakości drogowych szlaków komunikacyjnych, jak
również tendencji skierowanej na odnowienie transportu kolejowego na terenie
województwa śląskiego.
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Zgodność z programami na poziomie lokalnym:
Wykorzystano również następujące dokumenty o zasięgu lokalnym:
− Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Wisły,
− Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wisły,
− Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Wisły na lata 2007-2015,
− Strategia Promocji i Rozwoju Turystyki Miasta Wisły,
− Program rozwoju i promocji produktów turystycznych oraz kulturowych
Beskidzkiej 5,
− Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 do 2015,
− Program ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery dla
Miasta Wisły.
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9. Źródła finansowania
Przy planowaniu zamierzeń inwestycyjnych wskazanych w Strategii Rozwoju Miasta
Wisła do roku 2020 uwzględniono potencjalne zewnętrzne źródła dofinansowania.
Wskazane w Strategii cele oraz zidentyfikowane w ich ramach zadania czynią Strategię
polem wielostronnej współpracy samorządów terytorialnych, administracji publicznej,
podmiotów gospodarczych, instytucji oraz mieszkańców Miasta Wisła. Wskazane
podejście wymaga dokonania przeglądu szerokiego spektrum potencjalnych źródeł
finansowania realizacji Strategii.
Podstawowym źródłem finansowania są:
-

środki budżetu państwa,

-

środki JST,

-

fundusze celowe,

-

środki pochodzące z instrumentów finansowych Unii Europejskiej.

Wśród wspólnotowych środków i instrumentów publicznych, które wspierają realizację
Strategii, a także przyczynią się do osiągania jej celów, znajdują się:
-

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – finansujący działania zmierzające
do zmniejszenia różnic w rozwoju gospodarczym pomiędzy regionami Unii
Europejskiej,

-

Europejski Fundusz Społeczny – finansujący działania związane z polityką
zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,

-

Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich – instrument finansowy
Unii Europejskiej, nie należący do kategorii funduszy strukturalnych, jednakże
wspierający wszechstronny rozwój obszarów wiejskich i małych miast,

-

Fundusz Spójności – instrument polityki spójności gospodarczej i społecznej,
współfinansujący projekty w dziedzinie środowiska naturalnego oraz sieci
transeuropejskich w zakresie infrastruktury transportu.

Osiąganiu zakładanych celów Strategii będą sprzyjały również następujące instrumenty
finansowe:
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-

Krajowe fundusze celowe – Ekofundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,

-

Fundusze Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz inne źródła finansujące projekty
naukowo-badawcze i wdrożeniowe,

-

Fundusze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz inne źródła
finansujące projekty w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego,

-

Krajowy Fundusz Drogowy – fundusz celowy gromadzący środki finansowe na
budowę i przebudowę dróg krajowych (w tym autostrad i dróg ekspresowych),
z wyłączeniem dróg krajowych w miastach na prawach powiatu,

-

Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe dla MSP – instrument ma na celu
zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, wzrost
aktywności inwestycyjnej oraz wzrost aktywności na polu podejmowania
działalności gospodarczej,

-

Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) – instrument, którego istotą jest
inwestowanie w fundusze venture capital (VC) przez zasilenie kapitałów
własnych funduszy lub poprzez udzielenie długoterminowego finansowania
dłużnego. Działalność KFK polega na inwestowaniu w fundusze VC, które zasilają
kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa, a w szczególności przedsiębiorstwa
innowacyjne, prowadzące działalność w obszarze B+R oraz przedsiębiorstwa o
wysokim potencjale rozwoju,

-

Partnerstwo publiczno-prywatne – jako mechanizm pobudzenia inwestycji
sektora publicznego,

zwłaszcza infrastrukturalnych, poprzez stworzenie

optymalnych warunków dla realizacji przedsięwzięć publicznych z udziałem
partnerów prywatnych.
Przy określaniu poszczególnych celów należy uwzględnić wstępne założenia nowego
okresu programowania funduszy Unii Europejskiej w województwie śląskim.
W opracowaniu uwzględniono zatem plany i zamierzenia władz Województwa Śląskiego
w zakresie programowania funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, które w
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dużej mierze umożliwią zewnętrzne finansowania kluczowych kierunków interwencji
publicznej

w

Mieście

Wisła.
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10. Oddziaływanie na środowisko
10.1. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Kwestie oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych regulowane
są w następujących ustawach:
-

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227z poźn. zm.);

-

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.); ustawa ta dodatkowo uszczegóławia
przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie, w szczególności
obszarów Natura 2000.

Strategia Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020 określa przede wszystkim warunki
realizacji wyznaczonych projektów, kluczowych z punktu widzenia lokalnej
społeczności i samorządu oraz stworzyć wytyczne i ramy dla osiągnięcia celów
o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym. Jako uwarunkowania
przekrojowe – istotne we wszystkich obszarach rozwoju –

uznano ochronę

i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych (lokalna polityka zgodna z
zasadami

zrównoważonego

rozwoju,

promocja

postaw

i

rozwiązań

poprawę

warunków

proekologicznych).
W perspektywie

długofalowej

Strategia

ma na celu

ekonomiczno-społecznych. Na podstawie wstępnej analizy możliwych oddziaływań
przewidzianych w Strategii zadań, stwierdzono, że w większości przypadków
oddziaływania te nie będą znaczące, a wiele z planowanych do realizacji działań
będzie miało pozytywny wpływ na stan i jakość środowiska, a tym samym wpłynie
na poprawę zdrowia i życia mieszkańców Miasta Wisła.
Na podstawie powyższych rozważań można oczekiwać, że zgodnie z Ustawą
z dn. 3 października 2008 roku dokument strategiczny nie będzie wymagał
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ze względu
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na zapis art. 48 ust. 1, który stwierdza, że organ opracowujący projekty
dokumentów (w tym także strategii) może, po uzgodnieniu z właściwymi organami,
odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje
znaczącego oddziaływania na środowisko.
Ponadto należy stwierdzić, że realizacja założeń Strategii nie będzie powodować
znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000, gdyż zaplanowane w ramach
Strategii zadania nie będą w sposób znaczący oddziaływać na środowisko jako
całość, ani też na obszary podlegające ochronie, w tym na obszary NATURA 2000.
Jednakże w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia szczegółowej
analizy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020,
zostanie ona wykonana na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
W takim

przypadku

organ

odpowiedzialny

za opracowanie

Strategii

jest

zobowiązany do wykonania i przedstawienia organom opiniującym prognozę
oddziaływania na środowisko sporządzoną zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
W myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny
do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu. Prognoza ma
na celu identyfikację przewidywanych ewentualnych skutków wpływu ustaleń
Strategii na środowisko, ocenę zaproponowanych w nim rozwiązań funkcjonalno –
przestrzennych, a także ich zgodność z przepisami prawa z zakresu ochrony
środowiska.
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W prognozie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu strategicznego
analizie i ocenie podlega całość założeń wynikających ze Strategii. Prognoza
pozwala – we wszystkich fazach planowania – uwzględnić wzajemne relacje
pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi, a przyjętymi zadaniami i celami
strategicznymi i metodami ich wdrożenia.

10.1. Działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko
Jak wynika z analizy przeprowadzonej w ramach Prognozy oddziaływania
na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020, nie przewiduje się
wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji
postanowień Strategii i w przypadku większości założeń uciążliwość będzie
ograniczała się do etapu realizacji poszczególnych przedsięwzięć (etapu budowy
i modernizacji).

Zdecydowana

większość

planowanych

inwestycji

będzie

realizowana na obszarach miejskich, przekształconych przez działalność człowieka.
Jednakże zgodnie z zasadą zapobiegania oraz minimalizacji skutków oddziaływań,
należy na etapie projektowania, realizacji oraz eksploatacji poszczególnych
przedsięwzięć uwzględnić i zastosować działania łagodzące możliwe negatywne
oddziaływania na środowisko.
Cel strategiczny 1: Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki w Wiśle
Działania te obejmują zarówno obszary zagospodarowane (centrum oraz zabudowę
miejską Wisły) jak i obszary wykorzystywane obecnie na cele sportowo-rekreacyjne:
szlaki rowerowe i piesze, trasy narciarskie itp. Działania te mogą wykazywać
potencjalne negatywne oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska,
stąd konieczne jest podjęcie działań minimalizujących to oddziaływanie. Do działań
ograniczających i minimalizujących należą:
− Wszelkie prace mogące mieć znaczący negatywny wpływ na siedliska lub
gatunki chronione należy poprzedzić szczegółową inwentaryzacją zasobów
przyrodniczych zarówno w odniesieniu do zasobów ożywionych jak
i nieożywionych. Ponadto prace terenowe w takim wypadku należy
prowadzić pod nadzorem upoważnionego przyrodnika i zgodnie z jego
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zaleceniami;
− Realizacja i eksploatacja przedsięwzięć, które mogą wykazywać potencjalne
negatywne oddziaływanie na gatunki i siedliska chronione powinna być
objęta obowiązkiem okresowego monitoringu, a na etapie powykonawczym
organ określający warunki środowiskowe może nałożyć konieczność
opracowania i przedłożenia przeglądu porealizacyjnego inwestycji;
− Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej powinien odbywać się
w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, z ograniczeniem ingerencji
w naturalne

ekosystemy

charakteryzującego

się

do minimum
najmniejszym

poprzez

wybór

negatywnym

wariantu

oddziaływaniem

na środowisko przy osiągnięciu optymalnych korzyści ekonomicznych
i społecznych;
− Ograniczenie do niezbędnego minimum wycinki drzew i krzewów oraz
likwidacji powierzchni biologicznie czynnych;
− Szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe powinny zostać dokładnie oznaczone
w celu zapobieżenia swobodnej penetracji ludzi poza trasami oraz
wyposażone

w

tablice

informacyjne

dotyczące

zasad

właściwego

zachowania na szlakach. Pozwoli to na skanalizowanie i uregulowanie
strumienia ruchu turystycznego w obrębie wyznaczonych szlaków i
obiektów do tego przystosowanych; Ograniczenie ingerencji w naturalne
zbiorowiska występujące w sąsiedztwie cieków i rzek, stanowiących szlaki
migracyjne dla zwierząt. Oznacza to konieczność pozostawienia ciągłości
koryt cieków naturalnych oraz zadrzewień i zakrzewień występujących w
dolinach cieków, zakaz zabudowy trwałej w bezpośrednim sąsiedztwie koryt
cieków, prowadzenie wszelkich prac budowlanych w sposób nie powodujący
niszczenia siedlisk i zbiorowisk roślinnych w dolinach cieków oraz w terminie
niepowodującym płoszenia lub niszczenia gniazd i siedlisk gatunków
znajdujących się w okresie rozrodczym.
W ramach wyszczególnionych projektów kluczowych wymieniono rozbudowę
i modernizacją infrastruktury przy skoczni narciarskiej w Wiśle Malince. Jednakże
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projekt ten przewiduje zagospodarowanie terenów już częściowo zurbanizowanych,
aby rozwinąć działalność sportowo-rekreacyjną. Dodatkowo nad skocznią planuje
się utworzenie ścieżek rowerowych przebiegających wzdłuż obecnie istniejących
szlaków leśnych na terenie lasów Państwowych. Projekt będzie zrealizowany
w formie „Single Track” (naturalne ścieżki rowerowe) z możliwie harmonijnym
wkomponowaniem

trasy

rowerowej

w

istniejące

warunki

topograficzne,

przyrodnicze i krajobrazowe. Wynika z tego, że obecny sposób wykorzystania
terenu nie zostanie zmieniony, natomiast wszelkie przekształcenia dotyczyć będą
obszarów obecnie wykorzystywanych do celów rekreacyjno-sportowych oraz
gospodarczych (leśnych).
Innym projektem kluczowym jest PK. 9. Udostępnienie atrakcyjnych turystycznie
terenów turystyczno-rekreacyjno-sportowych oraz rozwój publicznej infrastruktury
dostępnej dla turystów. W ramach tego projektu zakłada się ewentualną
rozbudowę już istniejących wyciągów narciarskich. Rozbudowa ta głównie miałaby
polegać na ewentualnej zamianie wyciągów orczykowych na kanapowe oraz
ewentualne wydłużenie istniejących wyciągów. Nie przewiduje się realizacji nowych
inwestycji w obszarze dotychczas niezagospodarowanym pod obiekty sportoworekreacyjne. Każda taka inwestycja będzie szczegółowo weryfikowana pod
względem środowiskowym na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach już dla realizacji inwestycji. W ramach tego projektu planuje się
modernizację istniejących szlaków turystycznych w celu usprawnienia ruchu
turystycznego i zwiększenia dostępności tych szlaków.
W związku z tym, że znaczna część powierzchni Wisły jest zlokalizowana w obrębie
form ochrony przyrody, każdorazowo przed podjęciem decyzji o realizacji danego
przedsięwzięcia, należy przeanalizować i ocenić potencjalny wpływ na siedliska
i gatunki chronione. W przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia znaczącego
negatywnego oddziaływania, należy poddać je analizie oceny oddziaływania
na środowisko oraz przeanalizować inne możliwe warianty przedsięwzięcia.
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Cel strategiczny 2. Poprawa dostępności nowoczesnych usług publicznych
Przewidziane inwestycje obejmują zadania z zakresu modernizacji dróg publicznych
oraz zwiększenia dostępności i poziomu bezpieczeństwa układu komunikacyjnego,
a także wzrostu atrakcyjności komunikacji zbiorowej. Przewidziane działania mają
na celu prace odtworzeniowe lub modernizacyjne w obrębie istniejącej
infrastruktury drogowej. Ewentualna budowa nowych dróg będzie dotyczyła
możliwości dojazdu do terenów już zurbanizowanych. Nie planuje się budowy dróg
na stokach i wzniesieniach górskich oraz w obszarach leśnych, które wymagałyby
usunięcia znacznej powierzchni zalesionej. Budowa nowych dróg gminnych
powinna być każdorazowo przedmiotem kwalifikacji i/lub oceny wpływu na świat
zwierzęcy i roślinny w zależności od zakresu przedsięwzięcia i jego lokalizacji.
Ponadto przewiduje się zadania z zakresu usług publicznych i wspierania
kompetencji mieszkańców związanych z usługami cyfrowymi oraz kształtowanie
atrakcyjnych

przestrzeni

publicznych

w

Wiśle.

Największe

potencjalne

oddziaływanie na środowisko w tym obszarze wiąże się z realizacją inwestycji
drogowych: rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, wojewódzkich i
gminnych. Realizacja planowanych działań inwestycyjnych może prowadzić lokalnie
do

przekształcania

powierzchni

ziemi,

zmiany

stosunków

wodnych,

zanieczyszczenia wód, pogorszenia klimatu akustycznego i jakości powietrza, a
także powstania barier migracyjnych dla zwierząt. Możliwe działania minimalizujące
negatywne oddziaływania:
− Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy rozważyć racjonalne
warianty alternatywne, w tym przede wszystkim warianty lokalizacyjne
pozwalające na zoptymalizowanie korzyści i szkód wywołanych realizacją
inwestycji;
− Na etapie projektowania należy przeanalizować lokalizację inwestycji na tle
cennych przyrodniczo siedlisk i stanowisk oraz przebiegu korytarzy
ekologicznych, w tym przede wszystkim koryt cieków naturalnych oraz ich
dolin;
− W przypadku wystąpienia możliwości przekroczenia dopuszczalnych
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poziomów

hałasu

w środowisku

stwierdzonych

na

etapie

oceny

oddziaływania inwestycji na środowisko lub rzeczywistego przekroczenia
tych poziomów stwierdzonych na podstawie pomiarów w fazie eksploatacji
infrastruktury, należy zastosować środki ograniczające rozprzestrzenianie się
hałasu w środowisku – ekrany akustyczne;
− Inwestycje liniowe, w tym przede wszystkim nowe odcinki dróg, należy
projektować oraz wykonać zgodnie z dobą praktyką w zakresie budowy
szlaków komunikacji drogowej. Oznacza to przede wszystkim projektowanie
przejść dla małych i dużych zwierząt, tworzenie pasów zieleni izolacyjnej,
wyposażenie dróg w kanalizację deszczową z podczyszczeniem ścieków
deszczowych przed wprowadzeniem do środowiska itp.
Ogólne wytyczne dla realizacji inwestycji liniowych i obszarowych w zakresie
oddziaływania

na środowisko

przyrodnicze

sprawdzają się

do

poniższych

wytycznych:
− nie mogą one zagrażać trwałości układów przyrodniczych i ciągłości
funkcjonowania środowiska przyrodniczego,
− nie mogą tworzyć barier w kształtowaniu układów przestrzennych,
a zwłaszcza zagrożeń hałasem dla zabudowy w obszarach miejskich
i podmiejskich,
− nie mogą powodować ograniczenia lub przerwania drożności korytarzy
ekologicznych w dolinach rzek i cieków,
− powinny uwzględniać wymagania ochrony sieci Natura 2000, zwłaszcza
w zakresie jej spójności oraz zachowania właściwego stanu gatunków
i siedlisk objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000.
Cel strategiczny 3. Aktywna wspólnota lokalna, mieszkańcy zaangażowani w rozwój
Miasta Wisły
Cel ten zakłada działania organizacyjne, głównie w zakresie wsparcia dla rozwoju
aktywności mieszkańców Wisły oraz organizacji pozarządowych oraz promocji
przedsiębiorczości. Realizacja tych założeń nie spowoduje negatywnego wpływu
na środowisko naturalne.
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Cel strategiczny 4. Zachowanie, zabezpieczenie i promocja unikatowych zasobów
przyrodniczych Wisły
Realizacja celów operacyjnych koncentruje się na działaniach zmierzających
do poprawy stanu komponentów środowiska, rozwoju infrastruktury związanej
z gospodarką wodno-ścekowo oraz gospodarką odpadami, a także działaniami
zamierającymi wspierającymi edukację ekologiczną mieszkańców. Działania
te przyczynią się bezpośrednio i pośrednio do poprawy warunków funkcjonowania
ekosystemów przyrodniczych w obszarze Miasta Wisły. W obszarze tym
wymieniono takie działania jak:
− Ograniczenie niskiej emisji na obszarze miasta i wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii (OZE),
− Dalszy rozwój systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
− Poprawa czystości kompleksów leśnych,
− Ochrona i wykorzystanie zasobów rzeki Wisły,
− Ochrona unikatowych walorów wiślańskiej przyrody i krajobrazu,
− Rozwój nowoczesnego sytemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Właściwe wdrożenie powyższych działań będzie wymagało zastosowania działań
minimalizujących znaczące oddziaływanie na środowisko:
− Inwestycje liniowe, w tym rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
należy

prowadzić

po

wcześniejszym

rozpoznaniu

warunków

środowiskowych i geologicznych. Przed przystąpieniem do realizacji
inwestycji należy przeanalizować konieczność przeprowadzenia procedury
oddziaływania na środowisko,
− Działania związane z poprawą stanu koryt ważnych cieków wodnych, należy
prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej
tj. doprowadzenie do właściwego stanu i potencjału ekologicznego cieków
wodnych, służyć będzie do ochrony różnorodności biologicznej w obrębie
koryt cieków wodnych.
W ramach strategii przewiduje się działania związane z ingerencją w koryta rzeki
Wisły i jej dopływów tylko w uzasadnionych przypadkach realnego zagrożenia lub
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wystąpienia zjawisk katastrofalnych – powodzi lub podtopień. W takim wypadku
może zaistnieć konieczność regulacji lub poprawy drożności istniejących cieków
wodnych. Jednakże działania te będą prowadzone zgodnie z zasadami RDW oraz
pod nadzorem zarządców cieków wodnych (RZGW lub ŚZMiUW).
Należy zauważyć, że rzeka Wisła na odcinku przebiegającym przez centrum miasta,
jest ciekiem o znacznym przekształceniu koryta i jego najbliższego sąsiedztwa. Wisła
została poddana zabiegom regulacyjnym – przebiega częściowo w uregulowanym
korycie z licznymi sztucznymi progami, a najbliższe otoczenie posiada charakter
miejski – ścieżki rowerowe i piesze oraz zieleń urządzona, zabudowa mieszkalna.
Wszelkie działania prowadzone w tym rejonie nie spowodują znaczących
oddziaływań środowiskowych.
Należy zaznaczyć, że zawarte w działaniu 4.4. Ochrona i wykorzystanie zasobów
rzeki Wisły, projekty nie obejmują tworzenia nowych szlaków do źródeł Wisły. Punkt
ten
odnosi się do istniejących tras, które zwłaszcza po okresach zimowych
wymagają

drobnej

modernizacji.

Celem

tego

działania

jest

ochrona

zbiorowisk leśnych w przypadku okresowego braku drożności istniejących szlaków –
w takich sytuacjach istnieje niebezpieczeństwo ze turyści z nich korzystający
„wydeptywaliby" inne szlaki. Poprzez realizację tego działania zachowana zostanie
drożność istniejącego połączenia turystycznego wzdłuż górnego odcinka rzeki Wisły

Tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w sytuacji braku rozwiązań
alternatywnych oraz wobec istnienia wymogów nadrzędnego interesu publicznego,
które wymagają realizacji danego przedsięwzięcia), może być stosowana
kompensacja przyrodnicza.
Na obecnym etapie nie ma możliwości odniesienia się do wystąpienia
potencjalnego znaczącego oddziaływania na obszary chronione, w tym obszary
Natura 2000 w związku z realizacją postanowień Strategii. Warianty kompensacji
przyrodniczej dla poszczególnych inwestycji powinny być określone w ramach
wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poszczególnych
przedsięwzięć. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
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o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227). Decyzje te określają środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsięwzięć, a w szczególności warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji
i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i
zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich a także w
przypadku, gdy z oceny przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania
kompensacji przyrodniczej, stwierdza się konieczność jej wykonania.

Ponadto podczas realizacji poszczególnych inwestycji w ramach Strategii Rozwoju
Miasta Wisły do 2020 roku, zaleca się również stosowanie ogólnych środków
łagodzących, wynikających z dobrej praktyki budowlanej oraz zasad BHP.
Propozycje takich środków i metod zawiera tabela 13. Prognozy oddziaływania na
środowisko Strategii Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020, stanowiącej integralną
część Strategii.
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11. System wdrażania i komunikacji Strategii
11.1 Projektowany system wdrażania – zarządzenie strategią
System wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020 obejmuje szereg
procesów, które wymagają zaangażowania różnych instytucji i struktur organizacyjnych.
System zarządzania strategią opiera się w wymiarze ogólnym na trzech głównych
elementach:
− formułowanie strategii,
− wdrażanie strategii,
− monitoring rezultatów i warunków wdrażania strategii.
Poniższy rysunek przedstawia zależności pomiędzy głównymi wymiarami zarządzania
strategią:
Rysunek 5 Poziomy zarządzania Strategią

Formułowanie strategii

Wdrażanie strategii

Monitorowanie i ewaluacja
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Kluczowe procesy związane z systemem wdrażania programu oraz wytyczne odnoszące
się do odpowiedzialności za ich uruchamianie i realizację, zaprezentowano poniżej:
− Przygotowanie projektu Strategii oraz projektów zmian w Strategii – Burmistrz
Miasta przy współpracy struktur Urzędu Miasta Wisły w uzgodnieniu z Radą
Miasta (zmiany zapisów w dokumencie także w oparciu o uzasadnione wnioski
organizacji społecznych, mieszkańców). Propozycje zapisów Strategii poddane
zostaną szerokim konsultacjom społecznym.
− Wybór zadań do realizacji w ramach Strategii – Burmistrz przy współpracy
struktur Urzędu Miasta i instytucji samorządowych.
− Nawiązywanie współpracy z partnerami dla realizacji działań i projektów
wymagających zaangażowania innych organizacji i instytucji (administracji
różnego szczebla, organizacji społecznych, sektora biznesu, itp.) oraz działania
lobbingowe na rzecz strategicznych kierunków rozwoju w wymiarze
ponadlokalnym – Burmistrz Miasta.
− Opracowanie rocznych i wieloletnich programów branżowych w ramach których
będą realizowane cele strategiczne i operacyjne programu rozwoju –
wyspecjalizowane komórki Urzędu Miasta, inne instytucje samorządowe
(jednostki organizacyjne).
− Zatwierdzanie i zapewnienie finansowania dla rocznych oraz wieloletnich
programów branżowych, w ramach których będą realizowane cele strategiczne
i operacyjne programu rozwoju – merytoryczne komórki Urzędu Miasta, Rada
Miasta Wisły.
− Zabezpieczenie środków w budżecie na realizację zadań wynikających z celów
operacyjnych poprzez umieszczenie konkretnych zadań w budżecie oraz
Wieloletniej Prognozie Finansowej – Skarbnik Miasta, Burmistrz Miasta, Rada
Miasta.
− Przygotowanie wniosków o uzyskanie finansowania zewnętrznego dla projektów
wynikających z założeń strategii – Burmistrz przy zaangażowaniu struktur Urzędu
Miasta, jednostki organizacyjne.
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− Monitoring realizacji strategii w systemie rocznym – Referat Rozwoju
Gospodarczego i Środowiska przy współpracy innych komórek organizacyjnych.
− Realizacja przeglądu strategicznego – Burmistrz przy zaangażowaniu struktur
Urzędu Miasta (Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska przy współpracy
innych komórek organizacyjnych).
− Nadzór nad realizacją projektów, rozliczenia, raporty – merytoryczne komórki
Urzędu Miasta.
− Ewaluacja osiągania poszczególnych celów operacyjnych – Urząd Miasta,
Burmistrz Miasta, Rada Miasta, kierujący jednostkami podległymi w ramach
struktury wiślańskiego samorządu.
Należy przyjąć, że w procesy na poziomie wdrażania Strategii w sensie operacyjnym
(tj. zadań, projektów lub programów, które wynikają z celów strategicznych),
w zależności od specyfiki przedsięwzięć, będą zaangażowane różne organy, jednostki
i instytucje samorządowe Miasta Wisły.

11.2. Komunikacja społeczna Strategii
W ramach upowszechniania Strategii Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020 podjęte
zostaną następujące działania:

Umieszczenie strategii na stronie www.wisla.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej
Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta informacji
o przyjęciu Strategii, warunkach jej dostępności
Informowanie o zawartych w dokumencie planach inwestycyjnych
na zebraniach osiedlowych i innych spotkaniach mieszkańców
Zapewnienie możliwości zapoznania się przez mieszkańców z treścią
dokumentu poprzez udostępnienie go w Biurze Rady Miasta
Przed uchwaleniem Strategii przez Radę zostaną przeprowadzone
otwarte konsultacje społeczne projektu uchwały w formie on-line
Wszystkie zmiany Strategii będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Samorząd Miasta Wisła będzie w sposób otwarty podchodził do projektów zgłaszanych
przez mieszkańców, podmioty prywatne oraz organizacje pozarządowe, fundacje,
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stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe, mogące pozytywnie wpłynąć na
osiągnięcie celów rozwojowych miasta.
Propozycje wspólnej realizacji przedsięwzięć mogą być kierowane do samorządu
w trybie ciągłym, zarówno poprzez zwrócenie się na piśmie, jak i w czasie spotkań
z władzami miasta.
Warunkiem skutecznego wdrażania strategii jest informowanie na bieżąco wszystkich
lokalnie działających grup oraz mieszkańców Miasta Wisły o zawartości opracowanej
Strategii, a także o sposobach realizacji poszczególnych projektów.

11.3. Monitorowanie, ewaluacja i system aktualizacji
Procedura monitorowania ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Wisła do roku 2020
obejmuje następujące elementy:
− Monitoring bieżący w okresach rocznych. Celem tej procedury jest uzyskanie
kompletnej informacji nt. zadań, które zostały przyjęte do realizacji (zarówno
na poziomie przygotowania koncepcyjnego i projektowego, jak i na poziomie
wdrożeniowym). Koncepcja zarządzania strategicznego zakłada, że działania
rozwojowe podejmowane przez Miasto Wisła w latach 2014 – 2020 będą
każdorazowo przyporządkowane do zdefiniowanych celów strategicznych. Stąd
wynikiem monitoringu prowadzonego w systemie rocznym będzie zestawienie
zadań (zarówno infrastrukturalnych jak nieinwestycyjnych), których realizacja
została podjęta w ramach każdego z celów strategicznych. Wymagane jest
zatem, aby na etapie podejmowania przez jednostki wiślańskiego samorządu
konkretnych zadań były one przyporządkowane do celów strategicznych
i operacyjnych. Najprostszą formą jest opatrzenie każdorazowo danego zadania
symbolem wiążącym zadanie z danym celem strategicznym oraz celem
operacyjnym.
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Tabela 30 System przyporządkowania zadań do celów strategicznych

Cel strategiczny

Symbol

1

Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki w Wiśle

T

2

Poprawa dostępności nowoczesnych usług publicznych

A

3

Aktywna wspólnota lokalna, mieszkańcy zaangażowani w rozwój
Miasta Wisły

W

4

Zachowanie, zabezpieczenie i promocja unikatowych zasobów
przyrodniczych Wisły

Ś

Zestawienie zadań oznaczonych odpowiednim symbolem sporządzone zostanie
przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta, przy czym obejmować ono będzie
również zadania realizowane przez jednostki organizacyjne nadzorowane przez
te

wydziały.

Zestawienie

będzie

przekładane

do

Referatu

Rozwoju

Gospodarczego i Środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału każdego
kolejnego roku. Rekomenduje się powołanie pracownika ds. monitorowania
strategii rozwoju, który odpowiedzialny będzie za nadzorowanie działań
związanych z bieżącym monitoringiem postępu realizacji Strategii oraz
sporządzanie zbiorczych zestawień. Produktem monitoringu w systemie
rocznym będą zestawienia w następującej formie:
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Tabela 31 Schemat zestawienia zadań na potrzeby monitoringu rocznego

T

A

W

Ś

Cel operacyjny 1-1

Cel operacyjny 2-1

Cel operacyjny 3-1

Cel operacyjny 4-1

Zadanie …

Zadanie…

Zadanie…

Zadanie…

…

…

…

…

Cel operacyjny 1-2

Cel operacyjny 2-2

Cel operacyjny 3-2

Cel operacyjny 4-2

Zadanie …

Zadanie…

Zadanie…

Zadanie…

…

…

…

…

Cel operacyjny …

Cel operacyjny …

Cel operacyjny …

Cel operacyjny …

Zadanie …

Zadanie…

Zadanie…

Zadanie…

…

…

…

…

Burmistrz przedkłada Radzie Miasta informację w zakresie monitoringu
w systemie rocznym.
− Przeglądy strategiczne – ewaluacja. Rekomenduje się przeprowadzenie jednego
przeglądu strategicznego w okresie obowiązywania strategii – w połowie
2017 roku.

Wynikiem

przeprowadzenia

przeglądu

będzie

szczegółowe

sprawozdanie zawierające podsumowanie zestawień wyników uzyskanych
w ramach monitoringu (informacje roczne) wraz z oceną poziomu realizacji
poszczególnych celów operacyjnych i strategicznych. Przegląd strategiczny
spełni de facto warunki tzw. ewaluacji mid-term, której celem jest obiektywna
krytyka pierwszych wyników wdrażania programu, co pozwala ocenić również
jakość samego systemu wdrażania i monitorowania. Przeglądy strategiczne mają
na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób założenia i cele
przekładane są na działania oraz wskazanie konieczności dokonania korekt
(aktualizacji). W ramach przeglądów strategicznych dokonywana jest także
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aktualizacja danych zawartych w analizie źródeł wtórnych stanowiącej jeden
z elementów strategii*.
Raporty z przeglądów strategicznych są prezentowane Radzie Miasta przez
Burmistrza Miasta Wisły wraz z rekomendacjami korekt, aktualizacji,
uzupełnienia zawartości programu rozwoju.
Zmiany w Strategii Rozwoju Miasta Wisła dokonywane będą uchwałą Rady Miasta na
wniosek Burmistrza. Przed podjęciem uchwały wymagane jest wydanie stosownej opinii
przez właściwe komisje.
Ocena realizacji strategii na podstawie danych zawartych w przeglądach strategicznych
zostanie dokonana w połowie 2017 roku. Jej celem będzie porównanie założonych
w Strategii oddziaływań i efektów jej wdrażania z faktycznie osiągniętymi efektami. Na
tej podstawie formułowane będą zalecenia na kolejne lata wdrażania Strategii. Ocena
dokonywana będzie przez Burmistrza Miasta we współpracy z właściwymi komórkami
organizacyjnymi Urzędu Miasta, które przedstawią ją do przyjęcia Radzie Miasta.
Ocena końcowa zostanie przeprowadzona po zakończeniu całego okresu, w jakim
realizowane mają być zadania ujęte w Strategii. Wnioski z oceny (przy wykorzystaniu
narzędzi

stosowanych

rekomendacje

dla

w

ramach

planowania

przeglądów

rozwoju

strategicznych)

w następnych

posłużą,

okresach

jako

planowania

strategicznego.
System wdrażania Strategii jest procesem, który wymaga czasu oraz wyboru metody
wprowadzania kontekstowych korekt. W przypadku Strategii Rozwoju Miasta Wisła,
system wdrażania będzie można uznać za właściwy, jeżeli:
− kolejne projekty strategiczne będą realizowane z właściwą konsekwencją,
− w każdym momencie wdrażania będzie dostępna pełna informacja zarówno
o działaniach strategicznych, jak i o zmianach w uwarunkowaniach rozwoju
miasta,
− liczba podmiotów oraz ich aktywność skoncentrowana wokół celów
strategicznych będzie rosła,

*

Na podstawie: www.ewaluacja.gov.pl/slownik/Strony/slownik_ewaluacja_mid_term.aspx
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− Strategia będzie stanowiła oś zarządzania miastem, a równocześnie będzie
narzędziem
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